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Рўзнома аз моњи майи соли 1932 
нашр мешавад. 
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Рӯзи Ваҳдати миллӣ муборак

Ҳар шахсе, ки нангу номус дорад, худро соҳиби Ватан ва фарзанди миллат мешуморад, бояд бо сохтани иморате, 
бунёди корхонае, кушодани роҳе, обод кардани маконе, ҳатто шинондани дарахте аз худ нақше боқӣ гузорад. Санге-
ро аз сари роҳ дур афканад, дасти фитодае бигирад, ҳоҷати бечораеро барорад, бо амали шоистае номи миллатро 
баланд бардорад.                                                                                                                                                  Эмомалӣ Раҳмон 

Файзуллозода Зафар Хай-
рулло, раиси ноҳияи Қубодиёни 
вилояти Хатлон дар ҷаласаи ахи-
ри Маҷлиси миллӣ бо пешниҳоди 
Маҳмадсаид Убайдуллоев мақоми 
нав гирифт.

Убайдуллоев, раиси Маҷлиси 
миллӣ ҳафтаи гузашта номзадии 
Файзуллозода Зафар Хайрул-
лоро ба вазифаи раиси Кумитаи 
масъалаҳои аграрӣ, шуғли аҳолӣ 
ва экологияи палатаи болоии пар-
лумон пешниҳод кард ва аъзои 
Маҷлис ҷонибдорӣ  намуданд.

Дар пайи интихоби Файзуллозо-
да ба мақоми нав Убайдуллоев ӯро 
шодбош гуфта, барори кор таманно 
намуд.

Қаблан роҳбарии Кумитаи 
Маҷлиси миллии Тоҷикистон 
дар масъалаҳои аграрӣ, шуғли 

аҳолӣ ва экологияро Давлатшоҳ 
Гулмаҳмадзода, собиқ раиси вило-
яти Хатлон ба уҳда дошт, ки баъди 
барканорияш аз вазифаи раиси 
вилоят, ваколатҳояш дар Маҷлиси 
миллӣ низ  қатъ гардиданд.

Зафар Файзуллозодаи 54-сола 
аз моҳи апрели соли 2017 узви 
Маҷлиси миллии Тоҷикистон ва аз 
моҳи марти соли 2017 раиси ноҳияи 
Қубодиён мебошад. Ӯ хатмкардаи 
Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба 
номи Шириншоҳ Шоҳтемур буда, 
дар мақомҳои мушовири раиси 
вилояти Хатлон, муовини роҳбари 
дастгоҳи раиси вилоят ва мудири 
шуъбаи ташкилии дастгоҳи раиси 
вилояти Хатлон низ кор кардааст.

ДУШАНБЕ, 17 июн-Sputnik

Навид

Омодагии зоирин ба мавсими ҳаҷ

Сухани табрикии 
раиси ноҳияи Қубодиён Файзуллозода Зафар 
Хайрулло ба муносибати Рӯзи Ваҳдати миллӣ

Бо мақсади пайдо кардани 
маълумот аз омодагӣ ва сафр-
баркунии имсолаи зоирин ва ди-
гар масъалаҳои вобаста ба ҳаҷ 
бо Мирзосафар Сабуров-мудири 
бахши дин,танзими анъана ва 
ҷашну маросимҳои МИҲД-и ноҳия 
муроҷиат намудем.Тавре номбурда 
ба мо итттило доданд дар мавсими 
«Ҳаҷ-2019» аз ноҳияи Қубодиён 91 
нафар (нисбат ба соли гузашта30 
нафар камтар) роҳии хонаи Худо 
хоҳанд шуд,ки аз онҳо 36 нафара-
шон занонанд.

Ҳарчанд талабгорони зиёрати 
хонаи Худо назар ба солҳои қаблӣ ба 
маротиб афзудааст,аммо меъёрҳои 
муайяннамудаи давлати Араби-
стони Саудӣ имкон намедиҳад,ки 
шумораи бештар сафар кунанд.Аз 
ин рӯ, хоҳишмандоне,ки шароитҳои 
ба ҷо овардани фаризаи Ҳаҷ 
доранд,ба рӯйхат гирифта дар на-
вбат гузошта мешаванд.Айни замон 
тибқи аризаи пешакӣ 400 нафар со-
кинони синашон аз 40 сола боло 
дар навбат истодагонанд.

То имрӯз қабули ҳуҷҷатҳои до-
вталабон - ҳаҷравандагон ба анҷом 
расида, барои хизматрасониҳо 
маблағи муайянгардида 35 ҳазору 
128 сомонӣ пардохт гардидааст.
Зоирин барои таъмини саломатии 
худ аз муоинаи духтурони балан-
дихтисос низ гузаштаанд.Бо назар-
дошти шароити мураккаби кишвари 

мизбон,махсусан ҳавои аз ҳад зиёд 
гарм барои ҳар гуруҳ роҳбаладон аз 
ҳисоби мардон интихоб гардиданд.
Давоми ҳафта рӯзҳои шанбе ва як-
шанбе аз тарафи мудири  бахши 
дин, сархатиб ва имомхатибон,ки 
қаблан ба зиёрати хонаи Худо му-
шарраф шудаанд,дарсҳои омодагӣ 
гузаронида мешавад.

Ба маврид аст зикр намудан,ки 
сокини деҳаи Ахча бобои Ҳоҷи 
Муҳаббат Маҳмадов бо нияти 
дафъаи дуюм зиёрати хонаи Худо 
аз ҳисоби маблағҳои пасандоз на-
мудааш масофаи 1км роҳи байни 
деҳаро мумфарш намуд.Ду на-
фар зан аз сокинони деҳаи Араб-
хон Қурбонназарова Мамлакат бо 
маблағи 30 ҳазор ва Марям Ёр-
матова бо харҷи 20 ҳазор сомонӣ 
аз болои наҳри калон ба самти 
маҳаллаҳояшон купрук сохтанд.

Аз ҳисоби ҳаҷравандагон ба 
сокини ҷамоати деҳоти 20 сола-
гии Истиқлол Набиева Давлатмоҳ 
барои таъмири манзили зисташ 3 
ҳазор сомонӣ кӯмаки яквақтаина 
расонда шуд.

Ҳамзамон аз ҳисоби 
иттиҳодияҳои динӣ ба Раъно 
Ҳасанова бамақсади ба табо-
бат фаро гирифтани духтараш 
Заррина,ки маъюби гуруҳи 2-юм 
аст, 2195 сомонӣ дасти ёрӣ дароз 
карда шуд.

Адолатҷӯ

ҲАҶ-2019

Ҳамдиёрони азиз!
Имрӯз дар сар то сари Ватани азизамон яке аз ҷашнҳои 

бузург ва муқаддаси миллатамон, Рӯзи Ваҳдати миллӣ ва 
ба имзо расидани Созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти 
миллӣ бо тантана ҷашн гирифта мешавад.

Ба ифтихори ин ҷашн тамоми мардуми шарифи киш-
вар ва ҳамаи ҳамватанони бурунмарзиамонро шодбош 
гуфта, ба хонадони ҳар кадоми онҳо осоишу хушбахтӣ, 
амну оромиш ва ба Тоҷикистони азизамон рушди босубот 
орзу менамоям.

Санаи 27-уми июни соли 1997 дар таърихи Тоҷикистони 
соҳибистиқлол рӯйдоди бузурге ба амал омад, ки минбаъд 
тақдири мардуми тоҷикро комилан дигаргун карда, ҳамчун 
оғози марҳилаи наҷот, худсозӣ, худафрӯзӣ ва саодати халқ 
дар сафҳаи хотираҳо сабт гардид. Дар ин рӯзи хуҷаста пас 
аз талошу пайкорҳои созандаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати 
миллӣ – Певои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Созишномаи умумии 
истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ ба имзо расид. Имзои 
ин ҳуҷҷати сарнавишсоз дар кишвари азизамон ба ҷанги 
нангину хунини шаҳрвандӣ поён бахшид ва сулҳу ваҳдати 
бардавомро таъмин кард.

Азми қатъӣ ва роҳи пешгирифтаи Ҳукумати кишвар аз 
ҷониби мардум самимона дастгирӣ ёфт ва дар натиҷаи са-
ъйю талоши шабонарӯзӣ ва музокироти тӯлонӣ 27 июни 
соли 1997, яъне бисту ду сол қабл, Созишномаи умумии 
истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ ба имзо расид.

Бо имзо шудани ин созишномаи тақдирсоз дар 
Тоҷикистон марҳилаи ниҳоят душвору нооромии даврони 
истиқлолияти кишвар паси сар монда, саҳифаи тозаи таъ-
рихи навини давлату давлатдории  тоҷикон  оғоз гардид.

Санади тақдирсози сулҳ рамзи воқеии баҳамоиву 

сарҷамъии миллат, рамзи иттиҳоду ягонагии мардум, 
рамзи пирӯзии ақлу заковати солим ва тантанаи сулҳу 
субот дар саросари кишвар гардида, моро ба кохи бега-
занди Ваҳдати миллӣ расонид ва роҳи ояндаро ба сӯи 
татбиқи нақшаҳои бузурги созандагӣ ва ҳадафҳои наҷиби 
бунёдкорӣ оғоз кард.

Мо ҳама шоҳиди он ҳастем, ки солҳои охир дар як 
қатор минтақаву кишварҳои олам бо сабаби муноқишаҳои 
дохилӣ ва дахолати доираҳои манфиатдор одамон ба 
мушкилоти сангин ва ихтилофҳои мазҳабиву мафкуравӣ 
гирифтор шуда, ин раванди ҳалокатбор боиси фавти 
садҳо ҳазор нафар аҳолии осоишта, тарки ватан карда-
ни миллионҳо нафар, аз рушду инкишоф бозмондани 
давлатҳо ва ҳатто аз байн рафтани аркони давлатдорӣ 
гардидааст.

Дар чунин вазъ давлати мо, ки оқибатҳои фоҷиабори 
чунин зуҳуротро аз сар гузаронидааст, ҳамеша ҷонибдори 
сулҳ дар тамоми сайёра буда, дар минбарҳои баланд аз 
ҷомеаи ҷаҳон низ даъват менамояд, ки барои бартараф-
созии низоъҳои харобиовар ва таъмини суботу амният 
дастаҷамъона талош варзанд ва музокираву мусолиҳаро 
ҳамчун воситаи муҳимтарини ҳалли ҳар гуна мухолифату 
низоъ ва ҷангу хунрезӣ васеъ истифода намоянд.

Боиси хушнундӣ ва сарафрозист, ки сокинони ноҳияи 
Қубодиён бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу оромӣ ва бо азму 
иродаи қавӣ баҳри сазовор ва дар сатҳи баланд таҷлил 
намудани Иди Ваҳдати миллӣ ҳамаҷониба омодагӣ дида, 
имрӯзҳо дар сартосари ноҳия корҳои ободонию бунёдкорӣ 
ва созандагӣ ба ифтихори ин ҷашни фархунда ва дигар 
санаҳои муҳими таърихии кишварамон бо маром идо-
ма дорад. Ба ифтихори ин санаи таърихӣ бо дастгирии 
соҳибкорон як қатор иншоот, аз ҷумла толори варзишӣ, 
сехи дӯзандагӣ ва дигар иншооти иҷтимоӣ ва маишӣ, ки 
имрӯз мо шоҳиди маросими  ифтитоҳи  онҳо гардидем, ба 
истифода дода шуданд. Мавриди истифода қарор додани 
ин  иншоот ниҳоӣ набуда, дар доираи нақшаи чорабиниҳои 
ободонӣ ва омодагӣ ба таҷлили ҷашни 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони 
даҳҳо иншооти марбут ба соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва 
корхонаҳои истеҳсолӣ ба нақша гирифта шуда, дар сура-
ти амалӣ гардидани Нақшаи чорабиниҳои мазкур сатҳи 
зиндагӣ ва некуаҳволии сокинони ноҳия ба маротиб беҳтар 
гардида, ноҳияи Қубодиён ба як гӯшаи ободу пешрафтаи 
кишварамон табдил хоҳад ёфт.

Бинобар ин, гуфта метавон, ки имрӯз кишвари мо аз 
файзу баракати Истиқлолияти давлатӣ ва Ваҳдати миллӣ 
дар шоҳроҳи рушди устувор қарор дошта, сатҳу сифати 
зиндагӣ, маърифату ҷаҳонбинӣ ва эҳсоси худшиносиву 
ифтихори миллии ҳамватанони мо торафт таҳкиму густа-
риш меёбад.

Инак 22 сол мешавад, ки мардуми шарифи Тоҷикистон 
дар муҳити сулҳу оромӣ ва ваҳдату ҳамдилӣ зиндагӣ  на-
муда, бо меҳнати бунёдкоронаю фидокорона баҳри обо-
дию шукуфоии Ватани азизамон машғуланд.

Бо эҳтиром ва ифтихори бузург ҳамаи сокинони 
ноҳияро бори дигар ба Рӯзи Ваҳдати миллӣ табрику таҳният 
гуфта, таманнои он дорам, ки эҳсоси баланди ватандорӣ, 
нангу номуси миллӣ ва ифтихор аз муқаддасиву пойдории 
Ваҳдати халқи азизамон  ҷовидона ва оламгир бошад.
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26 июни соли ҷорӣ дар толо-
ри маҷлисгоҳи макомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии ноҳия иҷлосияи 
нуздаҳуми Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳия (даъвати панҷум) доир гар-
дид. Дар кори ичлосия муовинону 
рохбари Дастгохи раиси нохия, му-
дирони бахшу шуъбахои мақомот, 
роҳбарони идораю ташкилотҳо, ра-
исони ҷамоатҳои деҳоту шаҳрак, 
директорони муассисаҳои таълимӣ, 
масъулони ҳифзи ҳуқуқ, намоян-
дагони соҳаи тандурустӣ, раисони 
кумитаҳои маҳаллаҳо ва имомхатибо-
ни масҷидҳо низ даъват шуда буданд. 
Иҷлосияро раиси ноҳия Файзуллозо-
да Зафар ифтитоҳ карда, кайд намуд, 
ки аз 40 нафар вакилон 5 нафар бо 
сабабҳои узрнок ҳузур надоранд. Бо 
пешниҳоди вакил Чаъфарзода  Му-
заффар аз ҳавзаи интихоботии №14 
ва дастгирии якдилонаи вакилон ко-
тибони иҷлосия дар ҳайати зерин 
тасдиқ гардид. Қодиров Холтура-ва-
кил аз ҳавзаи интихоботии №2 –раис 
Юсупов Панҷӣ-  вакил аз ҳавзаи инти-
хоботии №5 Маҳмадкарим Додихудо-
вакил аз ҳавзаи интихоботии №6 ко-
тибот интихоб шуданд.  Дар иҷлосия 
масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ 
қарор гирифт.

Рӯзномаи иҷлосия:
1. Рафти  иҷрои Барномаи руш-

ди иҷтимоию иқтисодии  ноҳияи 
Қубодиён баро солҳои 2016-2020. 

2. Рафти иҷрои қарори раи-
си ноҳияи Қубодиён аз 18.01.2013, 
таҳти, №14 «Дар бораи Барномаи 
азхудкунии заминҳои нави обёриша-
ванда ва барқарорсозии заминҳои аз 
гардиши кишоварзӣ берунмонда дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2012-2020». 

3. Ҳисоботи комиссияи доимии 
Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи 
Қубодиён «Оид ба одоби вакилон».

4. Дар бораи пеш аз муҳлат 
қатъ намудани ваколати вакилони 
Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи 
Қубодиён Хаспалаева Муродгул  ва-
кил аз ҳавзаи интихоботии №26 ва 
Хоркашев Кобулӣ  вакил аз ҳавзаи  
интихоботии №37.

5. Дар бораи пешниҳоди раиси 
Комиссия оид ба баррасии пешакии 
масъалаҳои вобаста ба номгузорӣ 
ва тағйир додани номи маҳалҳои 
аҳолинишини назди Маҷлиси ваки-
лони халқи ноҳияи Қубодиён дар 
бораи номгузори кардани  Ҷамоати 
шаҳраки Қубодиён ба Ҷамоати 
шаҳраки Каёниён, деҳаи “Қизил-
Тоҷикистон”-и Ҷамоати шаҳраки 
Қубодиён ба маҳаллаи “Орифон”, 
кучаи “Ҷавони”-и Ҷамоати шаҳраки 
Қубодиён ба кучаи “Чармгарон”, 
дар бораи номгузори кардани деҳаи 
“Ахча”-и Ҷамоати деҳоти ба номи 
Н.Хусрав ба деҳаи “Куҳандеҳ”, деҳаи 
“Палвонтуғай”-и Ҷамоати деҳоти 
ба номи Н.Хусрав ба деҳаи “Бутта-
зор”, деҳаи “Ғишткуприк”-и Ҷамоати 
деҳоти ба номи Н.Хусрав ба деҳаи 
“Хиштпул”, деҳаи “Ҷоназартеппа”-и 

Ҷамоати деҳоти ба номи Н.Хусрав ба 
деҳаи “Чорсӯ”, деҳаи “Равшанобод”-и 
Ҷамоати деҳоти ба номи Н.Хусрав 
ба деҳаи “Дурахшон”, деҳаи “Қизил-
Тоҷикистон”-и Ҷамоати деҳоти ба 
номи Н.Хусрав ба деҳаи “Гузарипо-
ён”, дар бораи номгузорӣ кардани 
Ҷамоати деҳоти ба номи И.Ниёзов ба 
Ҷамоати деҳоти Холиёробод, деҳаи 
“Юлдузқоқ”-и Ҷамоати деҳоти ба номи 
И.Ниёзов ба деҳаи “Курушқалъа”, 
дар бораи номгузорӣ кардани деҳаи 
“Учқунобод”-и Ҷамоати деҳоти Зар-
камар ба деҳаи “Саргаҳ”, деҳаи 
“Чинортуғай”-и Ҷамоати деҳоти Зар-
камар ба деҳаи “Чанорзор”, деҳаи 
“Чимғилиш”-и Ҷамоати деҳоти Зар-
камар ба деҳаи “Баҳористон”, деҳаи 
“Рудақул”-и Ҷамоати деҳоти Зарка-
мар ба деҳаи “Рудаккул”, дар бораи 
номгузорӣ кардани Ҷамоати деҳоти 
20-солагии Истиқлол ба Ҷамоати 
деҳоти Меҳргон,деҳаи “Қушачинор”-и 
Ҷамоати деҳоти 20-солагии Истиқлол 
ба деҳаи “Чаноро”,деҳаи “Қизил 
нишон”-и Ҷамоати деҳоти 20-солагии 
Истиқлол ба деҳаи “Лайлакон”,дар 
бораи номгузорӣ кардани деҳаи 
“Наврӯз”-и Ҷамоати деҳоти Наво-
бод ба деҳаи “Наврузгоҳ”,деҳаи 
“Навобод”-и Ҷамоати деҳоти Наво-
бод ба деҳаи “Навдеҳ”, деҳаи “Шоҳ”-и 
Ҷамоати деҳоти Навобод ба деҳаи 
“Марзиён”, дар бораи номгузорӣ 
кардани Ҷамоати деҳоти ба номи 
У.Назаров ба Ҷамоати деҳоти 
Шоҳқубод, деҳаи “Қабла”-и Ҷамоати 
деҳоти ба номи У.Назаров ба деҳаи 
“Озодагон”,деҳаи “Бошқалъа”-и 
Ҷамоати деҳоти ба номи У.Назаров 
ба деҳаи “Боҷқалъа”, ташкил намуда-
ни деҳаҳои “Камароб” ва “Чашмасор”.

6.Дар бораи тасдиқ намудани 
қарорҳои раиси ноҳияи Қубодиён, ки 
дар байни иҷлосияҳои ҳаждаҳумва 
нуздаҳум қабул гардидаанд.   

Раиси ноҳия Файзуллозода За-
фар, ки бевосита кори иҷлосияро 
пеш мебурд аз рӯи масъалаи якуми 
иҷлосия суханро ба  муовин  Тоҷиев 
Алӣ дод. Вобаста ба масъалаи дуюм 
раиси кумитаи заминсозӣ Абдуа-
лимзода С, аз рӯи масъалаи сеюм 
вакил аз ҳавзаи интихоботии №19 
Ниёзов Саъдӣ, масъалаи чорум 
З.Файзуллозода ва дар робита ба 
масъалаи панҷум вакил аз ҳавзаи ин-
тихоботии  №16 Шарипова Тоҷиниссо   
баромад ва изҳори назар намуданд. 

Вакилони нохия аз рӯи масъалаи 
шашум қарорхои қабулнамудаи раи-
си нохияро тасдиқ намуданд.

Дар кори иҷлосия намояндагони 
Вазорат Ҳамидов Султоншо ва Раё-
сати Рушди иқтисод ва савдо Валиев  
Хуршед иштирок ва суханронӣ наму-
данд. Дар ҷамъбасти кори иҷлосия 
Зафар Файзуллозода ба ҳозирин 
дар кору фаъолияти минбаъдаашон 
дар рушду пешрафти ноҳия баро-
ру бурдбориҳо таманно намуда,иди 
Ваҳдати миллиро шодбош гуфтанд.

 “ТАХТИ ҚУБОД”

АХБОРОТ
Оиди иҷлосияи нуздаҳуми  Маҷлиси вакилони 

халқи ноҳия (даъвати панҷум)

Бисту ҳафтуми июни соли 1997 
баъди музокироти тӯлонӣ ба 
хотири ҳифзи якпорчагии мар-
зу буми кишвар, таъмини сулҳу 
суббот, сарҷамъии миллат ва 
зиндагии ороми сокинони мам-
лакат Созишномаи умумии 
истиқрори сулҳ ва ризоияти 
миллӣ аз як тараф, ҷамъбасти 
гуфтушунидҳои зиёд ва душвори 
чандсолаи тоҷикон ва аз тарафи 
дигар, оғози марҳилаи боз ҳам 
душвортар буд.То имзои Созиш-
номаи умумии истиқрори сулҳ 
ва ризоияти миллӣ тақрибан чор 
сол мулоқот ва гуфтушинидҳои 
ҷониби ҳукумат ва ИНОТ 
(иттиҳоди нерӯҳои оппозитсио-
нии тоҷик) идома дошта, вохӯрию 
мулоқотҳои сатҳи баланди Сар-
вари давлат Асосгузори сулҳу 
Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бе-
восита  бороҳбари мухолифон 6 
маротиба сурат гирифт. 

Аввалҳои солҳои 90-уми асри гу-
зашта халқи тоҷик баъди ҳазор сол аз 
нав ба эҳё ва эъмори давлати миллии 
худ ноил гардида, соҳибдавлат  шуд.  
9 сентябри соли 1991 бо амри тақдир 
баъди садсолаҳо саъю талошҳои фар-
зандони барӯманди миллат дар харитаи 
сиёсии ҷаҳон давлати соҳибистиқлолӣ 
миллати тоҷик бо номи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон арзи ҳастӣ кард, ки нишо-
наи шукофоии гули умеди халқи «зи ду-
рии замонаҳо расида»-и мо буд. Аммо, 
мутаасифона, аз нахустин рӯзҳои 
истиқлолияти худ Тоҷикистон дар ра-
ванди барқарорсозӣ ва ташаккули 
пояҳои давлату давлатдории нав, таъ-
мини амнияту оромии ҷомеа, суботи си-
ёсиву иҷтимоии кишвар бо мушкилоту 
монеаҳои сангин рӯ ба рӯ гардид. Раван-
ди ташаккулу инкишофи истиқлолияти 
сиёсии Тоҷикистон ба ҷанги шаҳрвандӣ 
дучор шуд. Ба иқтисодиёти кишвар 
дар ҳаҷми зиёда аз 10 миллиард дол-
лари ИМА зарар расид, беш аз 150 
ҳазор нафар ҳамватанони худро аз 
даст додем, 55 ҳазор кӯдак ятим монд, 
25 ҳазор зан бесаробон гашт. Ҷомеаи 
кишвари мо, ки анъана ва таҷрибаи за-
рурии равандҳои демократиро надошт, 
мақомот ва нерӯҳои сиёсӣ инкишофи 
стратегии мамлакатро муайян карда на-
тавонистанд. Нерӯхои сиёсию иҷтимоӣ 
дар заминаи мафкураҳои мухталиф 
гурӯҳбандӣ шуда, ҳар кадоме аз онҳо 
аз таҳаввулоти баамаломада манфи-
ат бардоштанӣ мешуданд. Махсусан, 
барои ҳаракатҳои сиёсӣ, ташкилотҳои 
ғайридавлатӣ, ҷамъиятҳои миллию 
фарҳангӣ ва ғайра марҳилаи амалӣ 
намудани ҳадафҳову нақшаҳояшон 
фаро расида буд. Оқибатҳои тамо-
ми амалҳову фаъолиятҳои он айёми 
рӯйдода дар ниҳояти кор метавони-
станд, ки барои аз байн рафтани дав-
лат ва парокандашавии миллат боис 
гарданд.

Роҳи наҷотро аз ин вартаи ҳалокат 
ва гирдоби ноумедҳо маҳз Иҷлосияи 
ХV1 Шӯрои Олии Чумҳурии  Тоҷикистон 
муайян кард ва дар он ҷавонмарди 
олитаборе бо исми мубораки Эмомалӣ 
Раҳмон сари қудрати сиёсии мамлакат 
омад, ки муроҷиати ба мардум умедбах-
шандааш  “Ё ман дар Тоҷикистон сулҳро 
барқарор мекунам, ё дар ин роҳ ҷони 
худро нисор менамоям”. Ин муроҷиат 
пеш аз ҳама, маънои оғози қатъи ҷанги 
шаҳрвандӣ ва баргардонидани гурезаҳо 
ва муҳоҷирони иҷборӣ  ба макони зист, 
барқарор сохтани ҳазорҳо хонаю иншо-
оти бар асари ҷанг харобгашта ва маъ-
нои ба сари мизи музокирот нишастани 
роҳбарони нерӯҳои бо ҳам мухолифро 
дошт. Аввалан бояд дар саросари киш-
вар оташбас эълон шуда, аз муқовимати 
мусаллаҳона даст кашида, гуфтушуни-
ди натиҷабахш оғоз мешуд. Дуюм, гуре-
загон ва муҳоҷирони иҷборӣ ба ватан ва 
ҷои зисти доимиашон.      Беҳуда нест, 
ки Асосгугузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат,Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
зимни баромади худ дар Иҷлосияи ХV1 
Шӯрои Олии Чумҳурии  Тоҷикистон 

иброз намуданд, ки то охирон гуреза-
гони берун аз Ватанро бар Ватанамон 
бар нагардонам худамро озод ҳис на-
мекунам.    

Ба хотири расидан ба сулҳу ваҳдат 
ва фардои шукуфоии миллат, 5 апре-
ли соли 1994 музокироти тоҷикон оғоз 
ёфт. Гуфтушунидҳо дар байни ҳайати 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Иттиҳоди мухолифини тоҷик борҳо дар 
Русия, Эрон, Туркманистон, Қазокистон, 
Қирғизистон, Покистон, Афғонистон дар 
шаҳрҳои Теҳрон, Машҳад, Исломобод, 
Алма-Ато, Ашқобод, Бишкек барпо гар-
диданд.

23 декабри соли 1996 дар шаҳри 
Москваи Федератсияи Руссия Прези-
денти Чумҳурии Тоҷикистон Асосгузори 
сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбари 
Иттиҳоди мухолифини тоҷик вохӯрӣ 
намуда, бо намояндагии Созмони мил-
лали Муттаҳид созишномае ба имзо 
расониданд, ки мувофиқи он Комисияи 
оштии миллӣ таъсис дода шуда, ҳайати 
Комиссияи оштии миллӣ аз 26 нафар 
иборат буда, аз ҳар ду тараф 13 нафарӣ 
муайян гардид.  

Музокироти байни тоҷикон 40 моҳ 
тул кашид, вале, мутаасифона, дар 
давраи баъди музокирот низ ҷанги 
мусаллаҳона хомӯш нашуда буд. Яке аз 
муваффақиятҳои кори комиссия аз он 
иборат буд, ки вай бо иштироки бевоси-
таи Созмони Миллали Муттаҳид (СММ), 
Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо 
(САХА), Иттиҳоди давлатҳои мустақил 
(ИДМ), Кумитаи байналмиллалии Са-
либи Сурх (КБСС), Созмони Конфронси 
Исломӣ (СКИ) ва  дигар ташкилотҳои 
байналхалқӣ, мамлакатҳои ба мо дӯст, 
чун Русия, Афғонистон, Покистон, 
Қазоқистон, Узбекистон ва Қирғизистон 
гузаштааст. Созишномаи умумии 
истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар 
шаҳри Москва ба имзо расида, аз тариқи 
сиёсиву ҳуқуқӣ ба ҷанги шаҳрвандии зи-
ёда аз 6 сол дар мамлакат тулкашида 
хотима гузошт.

Созишномаи умумии истиқрори 
сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон, 
санади ҳамдигарбахшӣ (соли 1997), Ка-
рори шӯрои Олии Чумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи авфи иштироккунандаго-
ни муқовимати сиёсӣ ва низомӣ дар 
Чумҳурии Тоҷикистон”, ки дар давраи аз 
27 март то 25 ноябри соли 1992 ҷиноят 
ва амалҳои ғайриқонунӣ содир карда-
анд, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ, интизомӣ, 
маъмурӣ озод намояд. Қонуни номбур-
да бо мақсади хотима додан ба ҷанги 
бародаркушӣ, пешгирии фоҷиаи мил-
лии ҷумҳурӣ ва харобшавии асосҳои 
иқтисодию ҷамъиятӣ ва сиёсии давлат, 
таҳкими сулҳу субот, ҳамдигарфаҳмӣ 
ва ҳамкории гурӯҳҳои гуногун, ки 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои 
сиёсӣ, таъмини фаъолияти муътадили 
институтҳои давлатӣ, инсондӯстӣ қабул 
шуд.

Ба миллати тоҷик хатари парокан-
дагию нобудшавӣ борҳо тахдид карда, 
давлатхои эчодкардааш ба завол рӯ ба 
рӯ шуданд ва дар тули беш аз ду хазор 
сол хувияти худро хифз карда, то ба 
боргоҳи истиклолияти миллии давлатӣ 
расидааст.

Миллати точикро аз ҷумлаи мил-
латхои ҷафокашидатарини ҷахон гуем, 
хато нахоҳем кард. Зеро дар муддати 
асрҳо ӯ фақат месохт, обод мекард, 
вале душманонаш вайрон мекарданд, 
хароб мекарданд.дороияшро ғорат ме-
намуданд, аз сари мардум манорахо 
месохтанд. Вале иродаи қавию созан-
да, фарҳанги бузурги тасаллибахшу 
эхёгар ӯро боз ҳам зинда нигох медошт.

Албатта, хар давлату ҷомеа ба 
душворию буҳрон дучор мешавад ва 
бо роҳҳои гуногун ин мушкилотро халлу 
фасл мекунад. Дар кишварҳои аврупоӣ 
низ ҷангҳои дохилӣ ва дар кишварҳои 
шарқӣ низ задухурдҳою хунрезиҳо кам 
набуданд.

Вале дар Тоҷикистон доман гу-
стурдани фоҷиаи миллӣ, ки аксари-
яти мутлақи қурбоншудагон тоҷикон 
буданд, гуё барои аз байн бурдани ин 
миллати қадимтарин ва соҳибфарҳанги 
Осиёи Марказӣ таҳрезӣ шуда буд.

Вале табиати сулҳчуёна ва харак-
тери миллии точикон, ки хамеша ба 
гузашт ва созиш моил аст, агарчи дар 
таърихи гузашта боиси аз даст додани 
манфиатхои хаётӣ шуда буд, ин дафъа 
барои дарки манфиатхои умумимиллй 
мусоидат кард. Ин як навъ дурандешӣ 
ва хирадмандиро ифода мекард.

Бесабаб нест, ки созмонхои 
байналмилалӣ ва доирахои илмӣ ва си-
ёсии кишварҳои ҷахон таҷрибан сулҳи 
тоҷиконро меомӯзанд ва онро ҳамчун 
падидаи нодир ва боарзиш дар таърихи 
сулҳофараш байналмилалӣ дониста-
анд. 

Мардуми Тоҷикистон зери роҳбари 
сиёсатмадору хирадманду дурандеш 
ва дорои иродаи матин тавонист дар он 
рӯзҳои фоҷиабор ва минбаъд дар атро-
фи худ халқро муттаҳид гардонида, Ва-
тану давлатро аз ҳалокат наҷот диҳад. 
Ҳанӯз аз рӯзи аввали қасамёдкунии худ, 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ташкил намудани давлати соҳибихтиёр, 
демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва яго-
наро дар назди худ мақсад гузошта, 
ба амалӣ намудани ҳадафҳои дигари 
стратегӣ, чун эҳёи Роҳи абрешим, ба 
роҳ мондани муносибатҳои иқтисодӣ, 
тиҷоратию фарҳангӣ бо кишварҳои 
хориҷӣ, таъмини истиқлолияти 
энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ, баро-
мадан аз бумбасти комукатсионӣ, во-
лоияти қонун, ҳифз ва рушди арзишҳои 
миллӣ, асъори миллӣ ва масъалаи 
муҳими давлатӣ, ин қабули Конститут-
сияи Чумҳурии Тоҷикистон ва тағйиру 
иловаҳо ба он бо роҳи райпурсии 
умумихалқӣ буд.

Аз қабул шудани Созишномаи уму-
мии истиқрори сулҳ бо ризоияти миллӣ 
22 сол сипари мешавад. Дар ин муда-
ти кӯтоҳи таърихӣ дар натиҷаи саъю 
кушишҳои фарзанди фарзонаи миллат 
Президенти мардумии мо Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамчунин 
дар натиҷаи саъю кушишҳои зиёди мар-
думи бо нангу ор, аз ҷиҳати зиндагии 
осоишта, сулҳу суббот, рушду тарақиёт 
ва дастовардҳои фарҳангӣ, давлати 
мо дар арсаи байналмилалӣ нуфузу 
мақоми шоистаро ишғол намуд.

Мо шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон имруз бояд фаромуш на-
кунем, ки аз оғози солҳои 90-уми асри 
гузашта, мардуми Тоҷикистон бо саба-
би поймол гардидани меъёрҳои ҳуқуқӣ, 
хусусан меъёрҳои конститутсионӣ ба 
оқибатҳои даҳшатноку фоҷеабори 
мусалаҳона ва ҷанги шаҳрвандӣ дучор 
гардида буд. Ин моҷаро давлати моро 
қариб ба вартаи нобудшавӣ оварда ра-
сонид.

Мо бояд дар чорчубаи конститут-
сия ва тартиботи ҳуқуқӣ зиндагӣ карда 
ва барои амалишавии ҳадафҳои стра-
тегии давлат пайваста кӯшиш намо-
ем, хусусан наврасону ҷавононро дар 
руҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва 
эҳтирому риояи қонун тарбия кунем.

Дар охир ҳамаи Шуморо ба ифти-
хори 22-юмин солгарди Рӯзи Ваҳдати 
миллӣ табрику муборакбод гуфта, ор-
зуманди рушду шукуфоии Тоҷикистони 
азиз мебошам ва дар фаъолияти корӣ 
ва рӯзгори ҳамарӯзаи ҳар яки Шумо 
муваффақияту комёбӣ тамано меку-
нам.

    
Мамарасулзода С.М., 

раиси суди ноҳияи Қубодиён

БА ИФТИХОРИ РӮЗИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ

БО ОСМОН БИПАЙВАСТ  ОВОИ РӮШАНИ ДИЛ,
ДАР НУРИ БОМДОДӢ ШУД ҒАРҚ ШОМИ ВАҲДАТ .
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ХАЛҚИ ПАРЕШ БО ҲАМ ОМАД ЗИ ДАВРИ ОЛАМ,
ЗАД ПАРЧАМИ БУЗУРГӢ АЗ НАВ БА БОМИ ВАҲДАТ.

-  гуфт, Гавҳар Шарофзода  Раи-
си қумитаи забон ва истилоҳоти наз-
ди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  
зимни як  сафари кориаш  ба ноҳияи 
Қубодиён ва дидору вохӯриаш бо 
кормандони  мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии ноҳия, раисони 
ҷамоатҳои шаҳраку деҳот,раисони 
маҳаллаҳо, кормандони бахши сабти 
асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ ва фа-
ъолон.

Мақсади  ин мулоқот иҷрои бан-
ди 20-и Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30 январи соли 2019 
ҷиҳати ба талаботи қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  “Дар бораи забони дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон ” мутобиқ 
намудани номҳои воҳидҳои марзи-
ву маъмурӣ,ваъзи табдилу тағйири 
номҳои ҷуғрофӣ  ва баррассии 
номҳои ғайримеъёрии ивазшавандаи 

ҳудуди ноҳия унвон шуд.
Ивази номҳои ғайримеъёрии 

маҳалҳои аҳолинишин ва эҳёи 
номҳои таърихӣ аз талаботи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи за-
бони давлатӣ” мебошад.

Дар ин бора Гавҳар Шароф-
зода  таъкид намуд,ки гоҳе дар 
санадҳо,номгузории деҳаҳо  ва 
кӯчаҳо,шиору овезаҳо ва ҳатто 
шаҳодатномаҳои таваллуде,ки аз 
ҷониби кормандони бахшҳои САҲШ 
пур карда мешаванд,ғалатҳои имло-
ию мантиқӣ  роҳ меёбанд.

Дар ин машварат Кумитаи за-
бон ва истилоҳоти назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияҳои 
худро оид ба номгузории маҳал ва 
ҳифзу эҳёи номҳои таърихии он ба 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давла-
ти ноҳия пешниҳод намуд.

НОМҲОИ ВОҲИДҲОИ МАРЗИВУ МАЪМУРӢ БА 
ҚОНУНИ ЗАБОН МУТОБИК ГАРДОНИДА МЕШАВАД

ҒАЛАБАИ КАЛОНИ “ПАХТАКОР” БАР 
“САРБАНД”-И ЛЕВАКАНТ

Ваҳдат – иди якдилию ҳамбастагӣ

Таърих оинаи гузаштагон

Дастаи футболбозони 
“Пахакор”-и ноҳия дар доираи Чем-
пионати Ҷумхурии Тоҷикистон бай-
ни дастаҳои лигаи дуюми вилояти 
Хатлон дар майдони худ бо дастаи 
“Сарбанд”-и шаҳри Левакант вохӯрӣ 
анҷом дода, дастаи “Сарбанд”-ро бо 
ҳисоби калон 8:2 шикаст дод.

Ҳисобро дар дақиқаи 8-ум 
Ҳафизов Нуриддин боз намуда, 
қисмати якуми бозӣ бо ҳисоби 4:0 ба 
нафъи “Пахтакор” ба поён расид.

Дар қисмати дуюми бозӣ низ да-
стаи “Пахтакор” дар баробари ду голи 
ҳариф 4 гол ба дарвозаи “Сарбанд” 

ворид намуда, бозиро бо ҳисоби 8:2 
ба нафъи худ анҷом доданд.

Дар ин бозӣ Ҳафизов Нуриддин 
муаллифи 4 гол гардид.

Гуфта мешавад, ин сеюмин бо-
зии дастаи “Пахтакор” дар доираи 
Чемпионати Ҷумхурии Тоҷикистон 
байни дастаҳои лигаи дуюми вило-
яти Хатлон буда, бозии навбатии 
дастаи ноҳия рӯзи 25 июн бо дастаи 
“Шоҳин”-и ноҳияи Муъминобод сурат 
мегирад, ки дар он дастаи “Пахтакор” 
мизбон хоҳад буд.

«Тахти Қубод»

Таърихи гузаштаи Қубодиёни Бостонӣ 
хело ҳам тӯлонӣ мебошад, зеро ки таъ-
рихи севунимҳазорсоларо дар бар ме-
гирад. Бойгарии «Хазинаи Амударё», 
ки дар шаҳраки Тахти Сангин ҷой ги-
рифтааст, Қубодиёнро  дар cap то сари 
ҷаҳон муаррифӣ намудааст. Мардуми 
Қубодиёни куҳанбунёдро аз рӯи хоксорӣ 
ва меҳнаткаш буданашон  ҳамагон 
эҳтиром медоранд. 

Дар Қубодиёни куҳанбунёди мо айни 
замон 18 мавзеҳои таърихи боқӣ монда-
аст, ки ба таъмиру тармим ниёз доранд. 
Бинобар сабаби бетаваҷҷуҳии масъу-
лин қисми зиёде аз мавзеъҳо ба пуррагӣ  
хароб гардидааст. Яке аз ин мавзеъҳо 
ёдгории таърихии «Қальаи Мир» аст, ки 
дар ҳудуди шаҳраки Қубодиён  дар та-
рафи шарқии роҳи автомобилгарде, ки 
Қубодиёнро аз шарқ ба ғарб бурида мегу-
зарад  қарор дорад.  «Қалъаи Мир» шакли 
квадратӣ дошта, андозааш 275-270 м аст. 
Даромадгоҳ ба қаср аз сӯи ҷануб буда, ҷои 
дарвозаи он ҳоло ҳам боқист. Қасри Бекро 
калонсолони Қубодиён дар ёд доранд.

 Академик Семёнов навиштааст, ки 
дар ҳавзи даруни боғи Бек мурғобиҳо 
парвариш карда мешуданд. Ёдгории 
таърихии «Қалъаи Мир» бо Сертификат 
таъмин карда шудааст. Мавзеъи таъри-
хии «Қалъаи Мир» дар гузашта дорои  за-
мини хеле  васеъ буд ва боз дар дохили 
қаср зиндон, саисхона, масҷид  мавҷуд 
буд,инчунин  лашкарҳои шоҳ ва  аҳолии 
зиёде онҷо иқомат доштанд. Вале  аз 
ҳамаи  иншоотҳои дар боло зикр гардида, 
то ин зимн  чизе боқӣ намондааст. Ин ҷойи 
таърихӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки дар 
гузашта «Қалъаи Мир»  шукуҳу шаҳомати 
хосаеро касб намуда будааст. Масоҳати 

ҳудуди мавзеъи  мазкур рӯз то рӯз  хурд 
шуда  дар  гирду атрофи он  хонаҳои 
барҳаво ғайриқонунӣ қомат афрохта 
роҳи даромадро ба самти «Қалъаи Мир» 
маҳкам намудаанд.Деворҳои атрофии 
Қалъа,ки имрӯзҳо  ҷойи подагоҳ гардида-
аст  дар ҳоли фуру рафтан аст. Мавзеъи 
таърихии «Қалъаи Мир» аз сабаби надо-
штани деворҳои муҳофизавӣ, бомпӯшҳо  
дар натиҷаи  боришоти зиёд қариб ки ба 
пуррагӣ хавфӣ аз байн рафтан дорад.

Чи хеле, ки ба ҳамагон маълум аст, 
Пешвои муаззами миллат, Президен-
ти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
солҳои 2019 - 2021-ро «Солҳои рушди 
деҳот,сайёҳй ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон 
намуданд. Дар ин асос  шахсони ҳуқуқӣ ва 
масъулони  воқеъии ноҳияи Қубодиён, 
ҳамзамон шахсони саховатманд, саховат-
пеша, сарватманд ва соҳибкорони дар асл  
дилсӯзу меҳанпарастро мебояд, барои 
эҳё ва аз нав барқарорсозии ин мавзеъҳои 
таърихие, ки моро ба асолатамон мепай-
вандад ва  муаррифгарӣ таърихи гузаш-
тагонамон маҳсуб меёбад бо расонидани 
кӯмаки молиявӣ аз нестшавӣ эмин  нигоҳ 
доранд. Бигзор ҳар сайёҳи хориҷие, ки 
бо нияти сайру саёҳат ба ин сарзамин 
қадам мегузорад, бидонад,ки  Қубодиёни 
бостон дорои  чӣ таърихи бузурге будаву 
ниёгонаш чӣ ёдгориҳои гаронарзишеро  ба 
ояндагони худ боқӣ гузоштанд. Зеро муар-
рифгари ҳар  як халқу миллат дар аксар 
маврид  таърихи гузаштаи  ӯ мебошад. 
Номбардорони Қубодиёни куҳанбунёд  
мардумони шарифи ӯст. 

   Саломзода  Гулниссо, 
нозири ёдгориҳои 

таърихии осорхонаи н. Қубодиён

ҲИФЗИ ЁДГОРИҲОИ ТАЪРИХӢ

Дар таърихи ҳар халқу миллат санаҳои 
сарнавиштсозе ҳастанд, ки аҳамияти бу-
зурги таърихӣ дошта, бо гузашти солҳо 
нақши таърихии онҳо бештару фузунтар 
мегардад. Бисту ду сол қабл аз ин 27-
июни соли 1997 дар шаҳри Москва Созиш-
номаи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ 
ба имзо расид, ки ин ҳуҷҷат ифодагари 
пойдории сулҳу оромӣ ва ваҳдату якдилӣ 
дар кишвар гардид. Маҳз бо кушишу та-
лош  ва ҷонфидоиҳои фарзанди фарзо-
наи миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ,Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами 
ҲХДТ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо ба ин 
қуллаи мурод расидем ва 27-июн ҳамчун 
Рӯзи Ваҳдати миллӣ эълон гардид.

Сулҳу ваҳдат ва оштии миллӣ. Зери ин ибораҳо 
маънии зиёде нуҳуфтааст ва ин маъниҳо ҳаёти 
хушу осудаи моро ифода намуда ба мо бахту са-
одат ато менамоянд. Нафаси хуши як лаҳзаи 
дунёи орому осуда чи қадар гуворост. Вақте ба 
чеҳраҳои шукуфони ҳамватанони азиз менигарам 
аз завқ меболам. Шукри ин зиндагии хурраму гу-
воро мекунам. Шукри он ки сулҳу дӯстӣ ва оромӣ 
дар Ватани азизу муқаддасам ҳукмфармост. Пеш 
аз ҳама сулҳу оромӣ, хуширо дар чеҳраҳои зебои 
модарон дида, худро аз банди ҳама  ғаму ғуссаҳо 
озод ҳис мекунам. Аҷаб дунёи зебо ва шукуфост 
ин сулҳу оромӣ. Ва ин ҳама аз атои худованд ва 
созиши мардум аст. Созиши ақли солим. Он со-
зише, ки 22 сол муқаддам моро бо машаққатҳо ва 
бурдборию ташабуси тарафайн насиб гардид. Ин 
созишест, ки онро оштии Миллӣ мегӯем, ва ин па-
дидаи таърихӣ, ки аз ақли хирад, заковатҳо берун 
шуд, тамоми ҷаҳониёнро ба ҳайрат овард ва то 
имрӯз мафтун сохта. Мо аз он ифтихор дорем, ки 
Сарвари оқилу фарзонаи миллат, тавонист ҳаёти 
осоиштаро ба миён оварда, тақдири халқу ватан-
ро бо тадбирҳои нек, дурандешӣ ба мизони меҳру 
муҳаббати худшиносӣ баркашида ҳал намояд. 
Зеро сулҳу оромӣ, дӯстию якдигарфаҳмӣ ҳамеша 
ҳосили ширин ба бор меорад.

Имрӯзҳо мо дар арафаи ҷашни 22-юмин сол-
гарди Ваҳдати миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз 
ҷашнҳои бузург ва муқаддаси миллати тоҷик, рӯзи 
ба имзо расидани Созишномаи истиқрори сулҳ ва 
ризояти миллӣ қарор дорем, ки он ҳамасола  бо 
шукӯҳу шаҳомати тоза ҷашн гирифта мешавад.

Ваҳдат - мафҳуми муқаддас миёни мафҳумҳои 
барои мо пурарзиш, чун сулҳу амният, маърифату 
фарҳанг, ватандориву ватандӯстӣ, андешаву шуур 
ва ҳуввияти миллӣ ҷойи махсусро дорост. Зеро 
Ваҳдат сароғози ҳамаи комёбиҳо, созандагиву 
ободкориҳо, ибтидои суботи сиёсиву иҷтимоӣ ва 
некӯаҳволии ҷомеаи навин, ҳамчунин худогоҳиву 
худшиносӣ баҳри миллати соҳибмаърифати мо ба 
ҳисоб меравад.

Ҳамин Ваҳдату оштии миллӣ буд, ки кишвари 
тозаистиқлоли моро аз вартаи фаноӣ наҷот дод. 
Маҳз Ваҳдати миллӣ ба сифати як шакли зуҳури 
андешаҳои миллӣ дар пойдории халқу кишвари 
мо нақши калон бозид. Ҳамин андешаҳои миллӣ, 
миллати моро аз имтиҳони таърих сарбаландона 
раҳоӣ бахшида, ба соҳили умеду орзуҳо сарбалан-
дона расонид. 

Бояд хотирнишон кард, ки ақлу заковати азалӣ, 
ваҳдатпарастиву бахшиданҳо ва ниҳоят ба дарки 
асосии воқеъият расидан моро аз вартаи ҷудоӣ 
раҳо намуд ва ба сӯи ояндаи дурахшон раҳнамун 
сохт ва дар кишвари мо Ваҳдату ҳамдилиро пойдор 
гардонд.

Расидан ба Ваҳдати миллӣ боиси он гардид, ки 
миллат ба фатҳи қуллаҳои нав ба нав дар ҳамаи 
соҳаҳо муваффақ гардад. 

Бо итминони комил метавон гуфт, ки имзои Со-
зишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти мил-
лии Тоҷикистонро кулли аҳли ҷомеа новобаста ба 
тамоюли сиёсӣ, эътиқод ва андеша ҳамчун санади 
тақдирсози миллат пазируфтанд.

Мардуми шарифи Тоҷикистон рӯзи Ваҳдати 
миллиро ҳамчун сарчашмаи сулҳу субот, ягонагию 
якпорчагӣ, иттиҳоду ҳамдигарфаҳмӣ ва ифтихори 
миллӣ пазируфта, муқовимати сиёсиро бо ризоия-
ти таҳаммул ба анҷом расонида, мисоли камназири 
ҳалли ҷанги шаҳрвандиро ба ҷаҳониён нишод дод. 

Қадамҳои неку устуворона, сиёсати пайгиро-
наву хирадмандона, кӯшишу талошҳои беандозаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои мил-

лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон моро ба қуллаҳои умед ва пирӯзӣ 
оварда расонид.

Ба имзо расидани Созишномаи сулҳ ва ризоия-
ти миллӣ бешубҳа оғози раванди эҳёи худшиноси-
ву худогоҳӣ ва ҳаракати Ваҳдати миллист.

Пешвои муаззами миллат, Президенти мамла-
кат, Ҷаноби олӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле 
хуб шарҳ додаанд, ки «Ваҳдат барои мо як вожа ва 
калимаи оддӣ нест, балки номаи тақдири мо, шарти 
пешрафти кишварамон ба сӯи ояндаи ободу осуда 
ва муҳимтар аз ҳама, кафили сарҷаъмию хушбах-
тии имрӯзу ояндаи халқамон аст»

Таърихи инсоният борҳо собит намудааст, ки 
фақат ҳамон халқе ба қуллаҳои баланди мурод 
расида метавонад, ки бо ҳам дӯсту иттифоқ ва 
меҳрубон бошанд.

Аз ин хотир моро зарур аст, ки бароба-
ри шукргузориҳо аз Ватани аҷдодиву давлати 
соҳибистиқлоламон азму талошҳои худро ба 
таҳкими минбаъдаи ваҳдати миллӣ ва ягонагии 
миллат равона карда, ободии имрӯзу фардои киш-
варро таъмин намоем. Нагузорем, ки андешаҳои 
бегонапарастӣ ва ҷудоиандозӣ ба тафаккури мар-
думи мо, бахусус ҷавонон роҳ ёбад.

Сулҳу оромие, ки дар кишвари мо фароҳам 
омадааст, сарвати бебаҳо ва бузургтарин дасто-
варди халқамон буда, эҳтиёт ва ҳифз намудани он 
қарзи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ватандӯст ме-
бошад.

Дар ин давраи пойдории сулҳу оромӣ дар 
кишвар, мардуми шарифи тоҷик тавонист, ки бо 
меҳнати аҳлона, бо корҳои созандагию бунёдкории 
худ ба пешрафти иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ 
ноил гардад.

Баргузории чорабиниҳо ва идҳои миллӣ дар ба-
ланд бардоштани ҳисси худшиносӣ ва ватандӯстии 
мардум, ободу зебо гардонидани симои шаҳру 
ноҳия ва деҳоти кишвар саҳми босазо гузоштанд. 

Корҳои созандагию бунёдкорӣ, дастовар-
ду пешравиҳои имрӯзаи мардуми шарифи тоҷик 
ҳиссиёту масъулияти баланди худшиносию 
ватандӯстӣ бори дигар аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки 
мо бо роҳи дуруст равонем ва боварии комил до-
рем, ки бо роҳи ҳидоятнамудаи  Раиси муаззами 
ҲХДТ, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якдилона меҳнат 
намуда, ба мақсади наҷиб, ободию шукуфоии Ва-
тани азизамон хоҳем расид.

Вазифаи муқаддаси мо, аъзоён ва ҷонибдорони 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ин 
давраҳои ҳассоси таърихӣ аз он иборат аст,ки 
насли ҷавони имрӯзаро дар руҳияи баланди 
ватандӯстию хештаншиносӣ тарбия намуда,  сулҳу 
ваҳдат, ягонагӣ ва якпорчагии Ватани азизамонро 
чун гаҳвараки чашм ҳифз намоем ва рушди бо-
суръати иқтисодиётро таъмин созем.

Бо ин ниятҳои нек,  ҳамаи аъзоёну ҷонибдорони 
ҲХДТ, дар симои онҳо тамоми мардуми шарифи 
Тоҷикистони азизро бо фарорасии 22-юмин сол-
гарди  Рӯзи Ваҳдати миллӣ табрику муборакбод 
намуда, ба ҳамагон сиҳатмандӣ, сарбаландӣ, 
хонаободӣ, комёбию муваффақият ва рӯзгори неку 
осуда орзу менамоям.

Сафарбек Розиқов, муовини раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Қубодиён
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ЗОҒИ ҒАМУ ҶУДОӢ АЗ МО ПАРИДУ БИГЗАШТ,
МУРҒИ САОДАТ АКНУН ХОНАД ДАВОМИ ВАҲДАТ.

Лолаи  худрӯй
Пеш аз он ки дар бораи корруп-

сия ҳамчун омили номатлуби 
ҷомеа  сухан мерронем аз назари 
ҳуқуқӣ бояд донем, ки мафҳуми 
Коррупсия худаш чист. Коррупсия 
–ин мафҳум дар Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи мубориза 
бо коррупсия” пешбинӣ шудааст, 
ки тибқи он коррупсия – кирдоре 
(ҳаракат ё беҳаракатие), ки шахсо-
ни ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ 
ваколатдор ё шахсони ба онҳо ба-
робаркардашуда бо истифода аз 
мақоми худ ва имкониятҳои он ба-
рои ба манфиати худ ё шахсони ди-
гар ғайриқонунӣ ба даст овардани 
неъматҳои моддию ғайримоддӣ, 
бартарият ва имтиёзҳои дигар со-
дир менамоянд, инчунин ба ин 
шахсон ваъда додан, таклиф ё 
пешкаш намудани ин гуна неъмату 
бартарият ва имтиёзҳои дигар бо 
мақсади моилкунӣ ё қадр кардани 
онҳо барои содир намудани чунин 
кирдоро (ҳаракат ё беҳаракатӣ) ба 
манфиати шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ 
мебошанд;

Дар воқеъ коррупсия зуҳуроти 
номатлубӣ ҷомеа шумурда мешавад,ки 
он пояи давлатдориро суст мегардонад 
ва билохира боиси паст гардидани сатҳи 
зиндагии мардум мегардад. Ҳангоми со-
дир гардидани кирдорҳои коррупсионӣ 
муносибатҳои ҷамъиятӣ вайрон гарди-
да, тавозуни он аз байн меравад.  Му-
таасифона имрӯзҳо ҳолатҳоеро рӯ ба рӯ 
мегардем, ки  дар ин самт  шахсони ба 
иҷрои вазифаҳои давлатӣ  ваколатдор   
амалҳои коррупсионӣ  содир менамоянд, 
ки    ин яке аз  монеаҳои асосӣ баҳри 
муваффақона амалӣ намудани ҳуқуқу 
озодиҳои инсон  ва шаҳрванд мегардад.

Қайд намудан ба маврид аст, ки 
имрӯзҳо  давлату Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пайваста баҳри паст на-
мудани шиддати коррупсия дар киш-
варамон тадбирҳои амалӣ ва судманд 
андешида, баҳри иҷрои он  якчанд 
санадҳои меъёри –ҳуқуқӣ  ва дар асо-
си он барномаҳои давлатӣ қабул наму-
дааст. Яке аз ин барномаҳои давлатӣ  
“Стратегияи муқовимат ба коррупсия дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-
2020” буда, тибқи он тамоми ташкилоту 
идораҳои давлатӣ  муваззаф гардида-
анд, ки ҷиҳати иҷроиши бандҳои Нақша-
чорабиниҳои  Стратегияи зикршуда тамо-
ми чораҳои лозимаро  андешида, баҳри 
пешгирӣ  намудани ҷиноятҳои характери  
коррупсионӣ дошта, оқибатҳои зарарноки 
он,  ҳамчунин паст намудани  шиддати 
коррупсия ва аз байн бурдани  сабабу 
шароитҳои  ба коррупсия мусоидатку-
нанда  дар якҷоягӣ бо мақомотҳои ҳифзи 
ҳуқуқ  фаъолияти худро ба роҳ монанд. 

Дар воқеъ,  ҷиҳати паст кардани 
сатҳи коррупсия ва муборизаи беа-
мон бурдан  ба он фаъолияти танҳо  як 
мақомот кофӣ нест, зеро танҳо дар сура-
ти муборизаи дастаҷамъона метавонем, 
ки ба натиҷаҳои назаррас ноил гардем. 
Чи тавре, ки Асосугузори сулҳу  Ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон  дар Паёмашон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 22 дека-
бри соли 2016  қайд намуданд, “ Фаромӯш 
набояд кард, ки  мубориза ба муқобили 
коррупсия фақат вазифаи мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ  нест. Дар ин  мубориза та-
моми  аҳли ҷомеаи шаҳрвандӣ низ бояд 
бетараф набошад танҳо дар ҳамин сурат  
мо метавонем, ки сатҳи коррупсияро дар 
мамлакат коҳиш диҳем.”

Вокеан ҳам моро зарур аст, ҳамчун 
як фарди бо нангу ори кишвар, сухано-
ни Президенти  кишвари маҳбубамонро 
сармашқи кори хеш қарор дода, бо дар-
ки баланди масъулияти Ватандорӣ ба ин 
зуҳуроти номатлуб- коррупсия муборизаи 
беамон барем.

Муминова М.Ш, 
ҳуқуқшиноси бюрои давлатии 
ҳуқуқӣ дар ноҳияи  Қубодиён

Коррупсия - 
зуҳуроти номатлуб

Ман лолаи худрӯям,
Хушбӯяму хушрӯям.
Дар дашт макон дорам,
Ҳамфитрати оҳуям.
Ин мисраҳои шеърирро метавон дар вас-

фи яке аз бонувони ҳунар, ки воқеан тамоми 
ҳастияшро вақфи санъати овозхонӣ карда ва 
умри хешро сарфи он намудааст,борҳо ба та-
крор зам-зама кард. Апаи Ҳанифа дар ҳақиқат 
ҳам лолаи худрӯй ҳастанд,ки дар гулзори сав-
ту навои классикӣ рӯидаву рушду нумӯ карда 
ва бо истеъдод ва маҳорати фитрии худ дили 
бинандаву шунавандаро мусаххар намудаанд. 
Ҳанифа Абдураҳимова 24 майи соли 1963 дар 
деҳаи Бештемур ( ҳозира Бобоҷон Ғаффуров)-и 
ноҳияи Қубодиён ба дунё омадааст. Вай соли 

1979 мактаби миёнаи № 19-ро хатм карда,ҳанӯз 
дар солҳои мактабхониаш дилбастаи ҳунари 
овозхонӣ, бахусус,мусиқии классикӣ буд. Аз ин 
ҷост,ки вақте дар синфи 7-ум мехонд аллакай 
дар чорабиниҳои фарҳангӣ иштирок намуда, дар 
саҳнаҳо баромад мекард. Номбурда баъди хат-
ми мактаби миёна ба шӯъбаи фарҳанги ноҳияи 
Қубодиён ба кор омада, тули солҳои зиёд ҳамчун 
овозхони сурудҳои халқӣ, бахусус, "Шашмақом" 
фаъолият кардааст. Апаи Ҳанифа қариб ба 
тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвари азизамон  
сафарҳои ҳунарӣ карда, бо истеъдоди нотакрори 
худ дили ҳазорон мухлисонашро ба шӯр овар-
дааст. Хизматҳои шоёнашро ба назар гирифта 
соли 2001 бо унвони фахрии "Аълочии фарҳанги 
Ҷумҳурии Тоҷикистон" сарфароз гаштааст.Оиди 
хислатҳои ин зани наҷиб ва хизматҳои вай дар 
ҷодаи санъат аз забони ҳамкорону дӯстонаш ва 
ҳама касоне, ки ӯро мешиносанд танҳо аҳсану 
офарин ва таърифу тавсиф бармеояд. Чуно-
не ки муҳаққик ва нависандаи шинохта Қуввати 
Дод дар суҳбат бо мо иброз доштанд: -"Агар 
гӯем, ки Ҳанифа Абдураҳимова яке аз беҳтарин 
шашмақомхони вилояти Хатлон буд ва ҳаст, 
хато намекунем."Албатта, ин баҳои баланд аст 
аз тарафи як нафар шахсияте,ки солҳои зиёд 
дар шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Қубодиён ҳамчун 
роҳбар фаъолият намудааст.                                                                                    

Бояд зикр намуд,ки "Шашмақом" ин маҷмӯи 
мукаммали оҳангу таронаҳои халқи тоҷик аст,ки 
дар низоми ягонаи шаклбандӣ ва зарбу лаҳн му-
раттаб шудаанд. Силсилаи мақомҳо,ки то замони 
мо омада расидаанд таърихи зиёда аз ҳазорсола 

дошта бо номҳои "Бузрук", "Рост", "Наво", 
Дугоҳ", "Сегоҳ" ва  "Ироқ" машҳуранд. Санъати 
мақомхонӣ ҳанӯз аз замони давлатдории  Сосо-
ниён (асрҳои 3-7) рушд ёфта, бахусус,дар дав-
раи ҳукмронии Хусрави Парвиз (590-628) ба он 
аҳамияти калон дода мешуд. Аз ин ҷост,ки дар 
ин давра сарояндагон,ромишгарон ва донандаго-
ни машҳури ин санъат мисли Борбади Марвазӣ, 
Саркаш, Накисои Чангӣ, Озодвори Чангӣ, Ром-
тини Чангӣ ва дигарон рӯи кор омада, бо ҳунар 
ва истеъдоди волои худ пойдевори бинои азими 
"Шашмақом"-ро асос гузоштаанд. Ҳамин тариқ 
ин санъати асил ҳаводиси бисёри таърихиро 
аз сар гузаронида тадриҷан то ба имрӯз омада 
расидааст,ки алҳол боиси фахри ҳар як тоҷик ва 
умуман кулли форсизабонҳои дунё мебошад. 
Дар кишвари азизамон низ,махсусан,баъди ба 
даст овардани Истиқлолият ба он аҳамияти 
ҷиддӣ дода мешавад. Чунончӣ, соли 2000-ум 
панҷоҳсолагии таъсисёбии Ансамбли давла-
тии "Шашмақом" ҷашн гирифта шуд ва ба он 
бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми давлатӣ 
дода шуда,минбаъд "Ансамбли давлатии  
"Шашмақом"-и ба номи Фазлиддин Шаҳобов" 
номгузорӣ гардид. Бо пешниҳоди ҷумҳуриҳои 
Тоҷикистону Ӯзбекистон соли 2003 "Шашмақом" 
ҳамчун шоҳкории мероси фарҳанги ғайримоддӣ 
ба феҳрасти шоҳасарҳои созмони байналмила-
лии ЮНЕСКО ворид карда шуд. Аз соли 2002-юм 
ҳамасола 12 май ҳамчун "Рӯзи Шашмақом" дар 
сар то сари Ватани азизамон таҷлил карда ме-
шавад. Ба ин муносибат ҳайати эҷодии нашри-
яи ноҳиявии  "Тахти Қубод" кулли кормандони 
бахши фарҳанг ва ҳаводорони ин санъати асил-
ро табрику таҳният гуфта, барояшон равнақи 
эҷодӣ,барору комёбӣ ва тенҷии рӯзгору осудагии 
аҳволро таманно мекунанд.

Маҳмудҷони Абдулаҳад
"Тахти Қубод" 

(ба ифтихори Рӯзи Шашмақом)

                    Сӯгворӣ
(барои дӯсти ҷавонмаргам Остон)

Дар айни ҷавонӣ рафт Остон, афсӯс,                                                                                                
Тарк гуфт кунун ин ёру дӯстон, афсӯс.  
Хуноба  чакид ба ҷойи ашк аз дида,  
Пажмурда бишуд гуле зи бӯстон, афсӯс.

Эй чарх, дигар шеваи мотам то кай?  
Андуҳи  ғами ду чашми пурнам то кай?

Аз рафтани ту дили ҳазорон алам аст,  
 Киштии нишот ғарқа ба гирдоби ғам аст.                                                                                
Халқе  ҳама гирён дар мотами ту,                                                                                                 
 Гар даҳр бигирят зи ғамат боз кам аст.

Эй чарх, дигар шеваи мотам то кай?  
Андуҳу ғаму ду чашми пурнам то кай?

Ҳар гул, ки шукуфт андар ин боғу чаман,  
Ҳар лола, ки сар кашид дар дашту даман. 
Ҳайфо, ки дигар боди хазонаш бирабуд,  
Аз дасти аҷал чок бишуд сад пираҳан.
 
Эй чарх, дигар шеваи мотам то кай?                                                                                        
Андуҳу ғаму ду чашми пурнам то кай?

Дардо, ки ҷаҳон вафо надорад ба касе,  
Ранҷу ғами ӯ бубин дар ҳар нафасе. 
Танҳо ба хаёли дӯст бояд буданат,   
Дар ҳарду ҷаҳон нест ҷуз ӯ додрасе.

Эй чарх, дигар шеваи мотам то кай? 
Андуҳу ғаму ду чашми пурнам то кай?

Маҳмудҷони Абдулаҳад
"Тахти Қубод"

  ТОҶИКИСТОН  ВАТАНАМ
Тоҷикистон Ватанам,
Роҳату ҷону танам.
Кӯҳҳои ту баланд,
Посбони ту манам.
       Ватани сулҳовар,
       Ахтаре дар ховар.
Мардумат дӯстнавоз,
Бо башар ҳамовоз,

Шӯҳрату шавкати ту,
Ҳар дам афзояд боз.
         Ватани сулҳовар,
         Ахтаре дар ховар.
Андар ин давру замон,
Дӯстӣ ҳарфи баён.
Кӯр шуд чашми адӯ,
Пешгомӣ ба ҷаҳон.
         Ватани сулҳовар,
         Ахтаре дар ховар.
Мардумат некӯхисол,
Хурраму  некӯфол.
Комгории ту аст,
Ваҳдату Истиқлол.
               Ватани сулҳовар,
              Ахтаре дар ховар.

Шералӣ Шехвалӣ

                      «ВАҲДАТ»
Чист оламро фараҳ орад, бидон ин Ваҳдат аст,
Қавми оламро ба ҳам орад,бидон ин  Ваҳдат аст,
Қалби Одам пок бошад,Олами ӯ по каст.
Қалби поку олами пок ин шиори Ваҳдат аст,
Ваҳдат аст,ки Тоҷикистон нури тобон мешавад.
Нури Роғун то ба Эрон,нурборон мешавад.
Ваҳдати миллат чу нури,ноби роғувн нурбор (шуъла-

вор)
Ҳамраҳи пешвои миллат,тоҷи дунё мешавад.
Ваҳдат аст,ки тоҷику узбек,ба ҳам якҷоя шуд.
Шеъри Ҷомию Навойи,зеби ҳар як хона шуд.
Аз Самарқанду бухоро то бадахшону Ҳисор.
Рафту омад баҳри миллат то абад поянда шуд.

          «ШУКРОНА»
Шукрона ба ин,давлату миллат дорем.
Шукрона ба ин,марди баҳимат дорем.
Шукронаи ваҳдату шукронаи сулҳ
Шукрона ба ин Сарвари миллат дорем.

Шукронаи ваҳдату, вафодори кунем.
Шукрона ба ин,тақдири иллоҳи кунем.
Шукрона ба ҷо орему ободи кунем.
Шукронаи Сарзамини,аҷдоди кунем.

 Оймаҳмад Гадоев

Домана-бемории шадиди сироят-
кунандаи рудаи борик буда, фақат 
хоси инсон аст. Барангезандаи 
беморӣ-чубгани тифи шикам мебо-
шад. Ангезаи беморӣ дар муҳити 
ғизоии муқаррарӣ нағз афзоиш ме-
намояд.Ангезаи беморӣ дар муҳити 
беруна нисбатан пурбардошт ме-
бошад.Дар наҷосат то 25 рӯз, дар 
либосҳои таҳпӯш то 2 ҳафта,дар 
оби истода то як моҳ, дар оби ра-
вон то 2 ҳафта ва дар меваҷоту 
сабзавотҳо  то 10 рӯз маҳфуз мемо-
нанд.Ҳангоми ҷӯш омадан зуд маҳв 
мешаванд. Манбаи сироятӣ-шахси 
бемор ё пештар касалбуда (доран-
даи микроби домана) аст.

Шахси бемор тавассути 
наҷосат,пешоб,оби даҳон ва қай микроб 
ҷудо мекунад.Микробҳо бештар дар айни 
авҷи беморӣ ихроҷ мегарданд.Дар мав-
риди сари вақт дар беморхона бистарӣ 
кардани беморон хавфи паҳншавии си-
роят кам хоҳад шуд. Хусусан бемороне,ки 
мубталои шаклҳои нисбатан сабуки дома-
на гаштаанд,хавфнок мебошанд.Онҳо бе-
мории худро пайхас накарда дар вақташ 
муолиҷа намегиранд ва ҳамин тавр анге-
заи доманаро муддати зиёд паҳн менамо-
янд.Чунин шахсонро то 3 моҳ ва ҳатто то 
1 сол ангезаҳои доманаро паҳн карданаш 
мумкин аст.Чунин шахсонро бактерио-
хомисони музмин меноманд. Ба хусус 
он одамоне,ки дар муассисаҳои хӯроки 
умумӣ ва кӯдакистонҳо кор мекунанд хав-
фи бештар доранд.

Роҳҳои интиқоли сироят гуногунанд. 
Бактерияҳо бо одамони солим бо воси-
таи об, хӯрокворӣ, дасти ифлос, асбобу 
анҷоми рӯзгор ва магас мегузаранд.

Дар паҳншавии ин беморӣ мақоми об 
басо калон аст. Аз ин рӯ ҳангоми наздик 
будани партовҳо ва ҳоҷатхонаҳо бар ман-
баи оби нӯшокӣ об ифлос шуда боиси сар 
задании бемории домана мегардад.

Роҳи дигари гузариши ин беморӣ-«аз 
даст ба даст»вақте, ки қоидаҳои оддита-
рини санитариро риоя немекунанд (шу-
стани даст баъди қазои ҳоҷат ва пеш аз 
хӯрокхурӣ).Пашшаҳо низ паҳнкунандагони 
ин беморӣ мебошанд.Онҳо ба ахлотҷойҳо 
ва ҳоҷатхонаҳо нишаста дар пойҳои худ 
он ифлосиҳоро ба маводи хӯрока мео-
ранд ва онро сироят мекунанд.Ҳангоми 
истеъмоли маводи сирояткунанда, шахс 
метавонад ба бемории домана гирифтор 
шавад.

Нишонаҳои домана –баъди 7-21 
рӯзи воридшавии микробҳои домана ба 
организми одамони солим нишонаҳои 
беморӣ пайдо мешавад.Дар ҳолатҳои 
муқарарӣ беморӣ тадриҷан оғоз меёбад, 

ки баъзан рӯзи аввалинро муаян на-
мудан душвор аст. Беморон аз сустиву 
беҳолӣ, хастагӣ, бемадорӣ ва сардард 
шикоят мекунанд. Дар рӯзҳои наздик 
ин аломатҳо пурзӯр, ҳарорати бадан ба 
тадриҷ баланд мегардад, рӯзҳои 4-5 ба 
39-40 градус мерасад,иштиҳо кам,хоб но-
мураттаб, бемор рӯз хоболуд шуда, шаб 
бехобӣ мекашад, қазои ҳоҷат ба таъхир 
меафтад, шикам дамиш мекунад.Дар за-
бони бемор пардаи хокистарранг пайдо 
мешавад.Дар рӯзҳои 8-10 дар пӯсти ба-
дани бемор доначаҳои сурхчатоб пайдо 
мешавад.Ҳангоми дар худ ва наздико-
натон  мушоҳида намудани якчанд аз ин 
нишонаҳо ҳатман ба духтур муроҷиат на-
моед !

Оқибатҳои домана бисёр хатарнок 
аст.

Домана метавонад вазнин ё сабук 
гузарад,вале хатто шакли сабуки он ҳам 
ба оқибатҳои вазнин, мисли хунравӣ ва 
рахнашавии рӯда оварда мерасонад,ки 
аксар вақт боиси марги инсон мегардад!

Пешгирии домана- безараргардо-
нии манбаъи сироят, бартараф сохтани 
роҳҳои сироятёбӣ, баландбардоштани 
масунияти организм, ҳамчунин шустушӯи 
даст ҳангоми хурокхӯрӣ, баъди қазои 
ҳоҷат бо собун покиза дастонро шу-
стан ва риоя кардан ба қоидаҳои гиге-
наи шахсӣ аҳамияти калон дорад,оби 
ҷӯшонидашударо нушидан,меваю сабза-
вотро бо оби ҷушонидашуда шуста бояд 
истифода баред,косаву табақро пеш аз 
истифода бо оби ҷушонидашуда обгар-
дон кунед, пашшаҳоро нест кунед,ки онҳо 
паҳнкунандаи беморӣ  ҳастанд.

Имрӯз  рафтори шумо нисбати сало-
матиатон  - ин ба ояндаи солими шумо 
вобастагӣ дорад.

Саидов Мамарасул ,
духтури дараҷаи олӣ, 

сироятшинос

ДОМАНА-ТИФИ  ШИКАМ

КИТОБ МАНЪБАИ ДОНИШ
Дар доираи чорабинии 

“Фуруғи субҳи доноӣ...”бо та-
шаббуси роҳбари муассиса ва 
кафедраи “Гуманитарӣ ва ти-
бию риёзӣ”-и Коллеҷи омӯзгории 
ноҳияи Қубодиён вохӯрии 
омӯзгорон бо донишҷуёни шуъ-
баи ғоибона баргузор гардид. 
Чорабиниро номзади илмҳои пе-
дагоги Рахимов Сафаралӣ ҳусни 
ифтитоҳ бахшида аҳамияти чунин 
мулоқотро бо донишҷӯён дар та-
шаккули насли наврас, тарбияи 
ҷавонон дар руҳияи ватандӯстию 
баланд бардоштани нақши китоб 
дар ҳаёти ҷавонони кишвар мах-
сусан зикр кард.

Сипас мудири кафедраи 
“Гуманиторӣ ва тибию риёзӣ” ном-

зади илмҳои педагогӣ, дотсент 
Сафаров Эшдавлат дар мавзӯи 
“Фуруғи субҳи доноӣ…” суханронӣ 
кард.

Омӯзгорони фанни забон 
ва адабиёти тоҷик Содиков М. 
Абдуллоева Л, Шарипова Д ва 
донишҷуён оид ба паҳлуҳои 
эҷодиёти нависандагон суханҳо 
гуфтанд ва омӯзгорон ба саволҳои 
сершумори донишҷӯён ҷавобҳои 
мушаххас доданд.

Дар хотима аъзоёни дастаи 
ҳунарии Коллеҷ бо барномаи ран-
гину дилнишин хотири устодону 
донишҷӯёнро шод гардониданд.

Гулов Рамазон,  омӯзгори 
Коллеҷи Омӯзгори
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ДАР ХОНАДОНИ ҒАФЛАТ ЗАВҚИ НИШАСТАНАМ НЕСТ.
БАР ҲАР ДАРЕ РАСОНАМ АЗ ДИЛ САЛОМИ ВАҲДАТ.

АНГУШТАРИНИ ХУНОЛУД
Дар деҳа Фаришта ном ҷавонзани се 

кудакдори  аз Нозгул танҳо як сол калон 
зиндагӣ мекард. Вай аслан аз ноҳияи Ху-
русон буда, чанд сол қабл ба ин ҷо келин 
шуда омада буд. Хамин баҳор Фаришта 
дар гирди Нозгул парвона шуд. Вай ба 
корҳои саҳроии онҳо ёрӣ мерасонд,ба 
хонаашон тез-тез омадурафт мекард. 
Баъзан ба Нозгул туҳфаҳои қимат ҳадя 
мекард. Нозгул ҳис мекард,ки ин зан дар 
дил чӣ нияти пинҳоние дорад. Аммо зан 
инро ошкор намекард. Вай ниҳоят як рӯз 
ба хонаи худ Нозгулро даъват намуд. 
Вақте Нозгул ба хонааш омад,вай ӯро ба 
паҳлуяш шинонда, гуфт:

-Нозгул ба Худо ту чунон зебоӣ… Дар 
ин деҳ ягон духтар мисли ту зебо нест. Ин 
лабон, ин қошу мижа,ин зебогии туро бин. 
Монед апа,-Нозгул  шарм дошта,сарашро 
хам намуд.-Куҷои ман хушрӯ?

-Хӯшрӯӣ,хӯшрӯӣ,ба Худо!- зан аёрона 
хандида, даст барухсораҳои Нозгул бурд.-
Эҳ,агар ман мисли ту хӯшрӯ мебудам,чанд 
мардро ба худам шайдо мекардам. Боз 
пеши бари барҷаста…

-Бас кунед, апа,-Нозгул дилтангона 
дасти Фариштаро аз худ дур кард. Баъд 
ғамгинона пичирос зад:-Чӣ лозим таъри-
фи беҳуда. Агар ман хушрӯ мебудам,кайҳо 
шавҳар мекардам…

-Ин ба худат вобаста ҷон! Мехоҳӣ ман 
бароят шавҳар биёбам? 

-Агар ту хоҳӣ ман худи ҳозир бароят 
пайдо мекунам,-Фаришта инро гуфта,аз 
ҷояш бархост ва  рафта аз ҷевон суратеро 
гирифта баНозгул дароз кард.-Ана,инро 
бин.

Нозгул суратро гирифта,ба он назар 
духт. Аз сурат марде ба ӯ менигарист: чаш-
мони калони беғубор,абрувони сиёҳи пай-
васта ва муйҳои сип-сиёҳи ҷингала дошт.

-Дидӣ, чи хел зебост!
-Ин кист?-аз сурат чашм наканда пур-

сид Нозгул.
-Бародари ман. Бин, ҳам зебо, ҳам 

безан. Боз кӣ?- коркуни амният!
-Наход, ҳамин хел мард без-

ан бошад?-аз хушрӯ гуфтан худдорӣ 
карда,нобоварона пурсид, Нозгул.

- Зан дошт ,як духтарча ҳам,вале за-
наш нобоб баромад,ба ӯ хиёнат кард. Ба-
рои ҳамин ҳам чанд сол боз безан аст. Зан 
гир гӯем,вай: "То духтари таҳдон наёбам, 
намегирам", мегӯяд. Биё,Нозгулҷон ҳамин 
бародари маро гир. Ба Худо пушаймон 
намешавӣ. Хурдагият дар пешат нахур-
даат дар қафо. Як умр аз ман минатдор 
зиндагӣ мекунӣ! Биё,хоҳари ҷон, розӣ шав.

-Охир ман ӯро нашиносам.
-Парво накун, занг мезанем, меояд, 

шинос мешавӣ.
-Апа, охир…
-Гуфтам-ку, ту парво накун,ҳамаашро 

ман худам дуруст мекунам. Ё ту ба ман, ба 
апаат бовар  надорӣ?

-Бовар дораму…
-Шуд,тамом!...
Фаришта баъди ин гуфтугӯ зуд сура-

тро гирифта, назди Марзия-хола рафт. Вай 
суратро ба ӯ нишон дода, акаашро чунон 
таърифу тавсиф кард, ки ҳам Марзия-хола 
ва ҳам амаки Набӣ хурсанд шуданд. Охир 
бечора Марзия-хола  духтарам пирдухтар 
шуд гуфта,баъзан пинҳонӣ мегирист. Ҳоло 
беист дар ҳақи Фаришта дуо мекард:

-Илоҳӣ, умракат дароз шавад,хонаат 
ҳамеша туйхона шавад.Ту ки духта-
ри маро хушбахт мекунӣ,ту ҳам бахти 
духтарҳоятро бинӣ…

Фақат Нозгул аз ин кор ноҳинҷор буд. 
Вай гӯё  пешомади нохушеро ҳис мекард. 
Охир марди зебо, болои ин коркуни дав-
лат  чаро то ҳол безан? Наход танҳо ба-
рои хиёнати занаш? Ин андешаҳо сари 
Нозгулро гаранг мекарданд. Бинобар ин 
гаштаву баргашта ба Фаришта мегуфт:

-Апаи Фаришта, гумон мекунам, ки ин 
кори намешуданист. Дилам мегӯяд,ки ин 
ҷо чи сире ҳаст…

-Эъ,духтар, гуфтам-ку, вай фақат як 

бор зан гирифтааст ва бахташ омад на-
кардааст. Буду  шудаш ҳамин. Боз чӣ шу-
данаш мукин? Ё қасам хурам?

-Охир,дилам нотинҷ…
-Парво накун, ман ки ҳастам ҳамааш 

хуб мешавад. Агар хоҳӣ имрӯз теле-
фон мекунам, бегохӣ меояд. Баъд худат 
мебинӣ…

Ниҳояд Нозгул ҳамон бегоҳ,бори 
аввал Қурбонро дид, рӯ ба рӯ. Чи хеле, 
ки дар сурат дида буд, ҳамон хел.Фақат 
ҳоло дар муйҳои сиёҳи ҷингалааш торҳои 
сафед ба чашм намоён буданд. Марди 
хандонрӯ, чақ-чақӣ. Зуд ба дили Нозгул  
роҳ ёфт.

Акнун акаву хоҳар тӯйро метезони-
данд. Ҳарчанд Марзия-холаву амаки Набӣ 
аз надоштани шароити тӯй аз онҳо як моҳ 
муҳлат хоста бошанд ҳам, аммо онҳо розӣ 
нашуданд. Фаришта ба онҳо гуфт:

-Шумо шароит надошта бошед, ҳеҷ 
гап не, мо дорем. Барои ин шуда, кори 
хайро ба қафо напартоем. Туй –туйи мо. 
Парво накунед, туйро мо мегузаронем.

Тӯй ҳам шуда гузашт,одиву хоксоро-
на. Аммо ҳамон шаби аввал,ки барои ҳама 
фаромушнашаванда ва хотирмон аст, ба-
рои Нозгул шаби наҳс  гардид. Одамро 
хеҷ гоҳ бо як дидан шинохта намешудааст. 
Бештари одамҳо ба рӯи хандону лафзи 
ширини рақиб бовар карда,аз дили сиёҳу 
нияти бадашон ғофил мемонанд. Нозгул 
ҳам саҳв карда буд.

Ҳамон шаб барои онҳо болои диван 
ҷои хоб тайёр карданд. Рахти хобро апаи 
калони Нозгул- Шодигул бо ёрии Фаришта 
омода карданд. Баъд аз баромада рафта-
ни онҳо Қурбон даромада омад. Вай Ноз-
гулро ба оғӯш гирифта  бусид, аз вай бӯйи 
шароб меомад. Баъд аз кисааш қуттиеро 
баровард, ки дар он қуттӣ ангуштарини 
тилло буд. Ангуштаринро ба ангушти Ноз-
гул гузаронда, гуфт:

-Инро махсус бароят харидаам. На-
сиб кунад ҷон. Ох, чи қадар хушрӯ шудӣ! 
Дар ҳаётам  ту барин духтари зеборо бори 
аввал мебинам. Бовар кун! Худоё, ман чи 
қадар хушбахтам!

Аммо баъд,ҳангоми ҳамхоба шудан, 
Қурбон аёрӣ кард. Вай болои диван на-
хобида, Нозгулро болои фарши хона бурд. 
Баъди оббозӣ ҳарду рӯи диван хобиданд.

Қариби суҳб Нозгул аз хоб чашм 
кушода,Қурбонро назди тиреза дид.Вай 
як қабати тирезаро кушода, бедимоғ сигор 
мекашид. Нозгул аз диван фаромада, наз-
ди Қурбон рафт. Хост ӯро оғуш намуда, са-
баби бедимоғияшро пурсад. Аммо Қурбон 
ӯро бо хашм тела дода, фарёд зад:

-Аз ман дур шав, ҳаром!
-Чоро маро чунин мегуед?- ҳайрон 

шуда, пурсид Нозгул.
-Оҳ-ҳо! Худатро боз ба гулӣ мезанӣ-

а?-баъд торсакие ба рӯи Нозгул зад.-
Нодухтарӣ, нодухтар!

-Аз Худо тарсед,-аз ин тухмати 
ногаҳонӣ гаранг шуд, Нозгул.- Туҳмат на-
кунед! Ман ғайр аз шумо мардеро нади-
даам!..

-Ҳоло ман бароят туҳматгар шудам-
а?-баланд фарёд зада,довталабона сӯи 
Нозгул рафт Қурбон.

Овози ғавғоро шунида,ба хона аввал 
Фаришта,баъд занҳои дигар даромаданд.

-Чӣ гап аст,ака? Чаро ғавғо мекунед?
-Чӣ мешуд?! Духтари таърифият но-

духтар баромад! Ана, бинед!-Қурбон бо 
шаст болохоби рӯи диванро ба дур андохт.

Нозгул,ки дар кунҷи хона гириста ме-
нишаст, инро дида барои ҳимояи худ чизе 
нагуфт. Дилаш якбора аз ҳама чиз хунук 
шуд. Ӯ акнун ботини Қурбони ҳилагарро 
дид. Охир барои марде,ки пеши дига-
рон рӯирост ба беномусӣ  ӯро мутаҳам 
мекард,исботи ҳақиқат дигар маъное на-
дошт.

Шодигул,ки аз хоҳараш инро  чашм-
дор набуд,якбора фиғон кашида гирист.

-Хайр шуд, бас кунед!-гуфт Фаришта.-
Кори нашуданӣ шуд. Фаҳмида монед,касе 
инро овоза накунад! Ман худам ин корро 
ҳал мекунам…

Ҳамон рӯз ҳангоме,ки қудоҳоро 
мегуселонданд,Нозгул ҳам бо онҳо равон 
шудан хост, аммо Фаришта аз ин нияти 
Нозгул воқиф шуда,ӯро бо ҳазор ҳилаву 
найраг боздошт. Вай дар хилват ба Нозгул 
гуфт:

-Зинҳор ин корро накун,духтар! Ҳозир 
ба хонаатон меравӣ, мардум чӣ мегӯянд? 
Ҳама туро номусбохта мехонанд. Баъд 
сари падару модарат хам мешавад,ин ҷо 
сари мо ҳам! Сабр кун, ман феъли ака-
амро медонам: Худо хоҳад,аз қаҳру ғазаб 
мефурояд…

-Охир, ман духтар будам, бовар 
кунед,ин ҳамааш ҳилаву  найранги акаа-
тон!

-Мефаҳмам,сабр кун.
Нозгул баъдтар андеша кард,ки 

ҳамон вақт беҳуда ба суханҳои Фаришта 
гӯш дода,дар инҷо монд,зеро шавҳараш 
акнун ба ӯ нописандона муомила мекард. 
Болои ин аз зангҳои апаву хоҳаронаш 
фаҳмид,ки овоза кайҳо ба гӯши падару 
модараш расида аст.

Рӯзи шашуми зиндагияш  пагоҳӣ 
барвақт ҳавлӣ мерӯфт, ки зане аз дар-
воза ворид шуд. Вай аввал бо эҳтиёд 
чор тарафро аз назар гузаронд. Баъд 
оҳистаНозгулро наздаш хонд:

-Ҳой,келин,як инҷо биё.
Нозгул ҷорубро ба замин гузошта, 

назди зан  омад.
-Биёед хола,ба хона даро-

ед.      
Зан баъди салому ҳолпурсӣ 

гуфт:   
-Гӯш  кун,келин! Ман аз ҳама сиру 

асрори ин морҳо,(вай Қурбону Фаришта-
ро дар назар дошт),воқифам,медонам,ки 
онҳо чи тавр туро  бо ҳилаву найранг ба 
домашон афтонданд. Ту духтарам,(зан 
ӯро гоҳ келин, гоҳе духтарам гуфта,гап ме-
зад), медонӣ,ки ин номгуми шавҳарат пеш 
аз ту се зан гирифтааст? Не? Ана,дидӣ? 
Ин Фариштаи мор ба ту нагуфта аст.    
Вай мор аст,аждаҳор!... Зани дуюми ин 
Қурбон духтари апаам буд,ҷону ҷигар! 
Оҳ, чунон азоб доданд, чунон рӯзи сиёҳ 
доданд…Дар косаҳои заҳрак об доданд! 
Баъди  холос шудан ҳам ,ин Фариштаи 
мор "акам коркуни орган"- гуфта, боз чи 
қадар пулу моли апаамро гирифт. Баъд, 
намедонам,ин Фариштаи офат боз як 
духтараки гумроҳи дигарро аз куҷое овар-
да ба акааш дод. Ин духтарак ҳам азоб 
кашида,азоб кашида,як рӯз худсузӣ кард.  
Эҳ,келинҷон,дилам ба ту месӯзад! Агар 
илоҷ дошта бошӣ,ҳоло ҳам сари вақт. Як 
по ҳам дошта бошӣ,зуд аз ин хонаи наҳс 
бигрез.То ки боз ягон  балое ба сарат на-
ояд. Хайр,ман  рафтам,-гуфт зан. 

Баъди рафтани зан,ба дили Нозгул 
оташ афтод. Вайро ,ки шаби аввал туҳмат 
карданд, магар дар оянда ҳолаш беҳ ме-
шавад? Болои ин се зан гирифтани акааш-
ро чаро Фаришта аз ӯ пинҳон кардааст? Ё 
ӯро ҳам  гулу гумроҳ хаёл карданд? Не,вай 
инро ин хел намемонад! Ӯ бо ин андешаҳо 
зуд ба хона даромада,чанд  либосашро ги-
рифту аз дарвоза баромада рафт…

Ҳамон рӯзи ба хонаашон омада-
ни Нозгул, бегоҳӣ Фаришта аз акааш 
телефонӣ хабар ёфт,ки Нозгул ӯро тарк 
карда рафтааст. Вай саросима ба роҳ да-
ромад. Вақте ки ба дарвозаи амаки Набӣ 
расид, дид,ки дарвоза кушода, боз дар 
кӯча чанд марду зан аст, гӯё ба ӯ Худо дод. 
Вай ду даст ба осмон бардошта,фиғон ка-
шид:

-Дод аз дасти Набии ҳаромхур! Дод!...
Ҳой, мардум, шунавед! Ин беимон, як пир-
духтари аз хару хингил мондаашро,ки боз 
нодухтар баромад ба мо духтар гуфта,дар 
ивазаш пулу моли бисёр гирифт! Маро 
ғорат карду акаамро шарманда! - баъд бо 
ҳамон шаст аз дарвоза ба дарун даромад. 
Дар саҳни ҳавлӣ бо Марзия-хола рӯ ба рӯ 
омад. Вай дар тани Марзия-хола куртаи 
навро дида, боз бештар оташ гирифт:-
Ҳа-а! Духтари беномусатро ба мо фурух-
та, дар ивазаш курта мепушӣ-а?! Ку, вай 
қанчиқат?! Қанчиқ баро аз хона!

Даҳонатро нигоҳ кун! Ту худат  қанчиқ!
Нозгул аз хона шитобон баромада,ба  

Фаришта часпид. Акнун дар саҳни ҳавлӣ 

ду зан рӯй каниву мӯй канӣ мекарданд. 
Доду фарёд,таънаву ҳақорат то рафт 
баланд мешуд. Дар назди дарвоза дар 
як дам  кудакони зиёде барои тамошои 
ин манзара ҷамъ омаданд. Марзия-хо-
ла ҳарчанд кӯшиш мекард,онҳоро аз ҳам 
ҷудо карда наметавонист.

Дар ин вақт аз хона амаки Набӣ 
баромад. Вай бо як даст рӯи дилашро 
дошта,фарёд кард:

-Бас кунед! Аз барои Худо, бас кунед!
Овози ӯро шунида,ҳар ду аз ҳам ҷудо 

шуданд. Фаришта ҷои даридаи  куртаашро 
бо якдаст пинҳон карда,бо дасти дигараш 
таҳдидкунон гуфт:

-Пулу моли маро бармегардонӣ! 
Ҳамаашро бармегардонӣ! Агар пулам-
ро тин ба тин нагардонӣ, худатрову ин 
қанчиқатро ба суд медиҳам!...

-Майлаш,пулатро ман бармегардо-
нам,- гуфт амаки Набӣ. –Лекин ҳозир ба 
хонаат рав. Ҳисобу китоб  куну  пагоҳ ома-
да пулатро гир.

Баъд аз рафтаниФаришта,амаки Набӣ 
дар хонаи дарунаш овоз андохта,гиря 
кард:

-Эй, Худоҷон! Ин чӣ диданӣ буд,ба 
сарам овардӣ? Ман чӣ гуноҳ кардам-а?  
Панҷ духтарро бо рӯи сурх гусел кардам. 
Аммо инаш чӣ балоҳое ба сарам овард! 
Шарманда шудам, шарманда!!...

Нозгул, дар хонаи дигар,ки навҳаи 
падарашро мешунид,тоқат накарда,назди 
падараш омад.Вай пеши падар зону 
зада,дар ҳолате,ки аз чашмонаш ғура-ғура 
ашк мерехт гуфт:

-Дадаҷон, ман гуноҳе надорам.Ин 
ҳама дар ҳақи ман туҳмат аст. Инҳо ҳама 
ҳилаву найранги Фариштаву акааш аст. 
Бовар кунед, ман покам, дадаҷон, покам...

Амаки Набӣ, ки рӯяш ба девор 
мегирист,ба духтараш нигоҳ накарда, дод 
зад:

-Гум шав, рӯятро дигар набинам!
Нозгул аз пеши падар гириста-гири-

ста баромад.
Он  шабро Нозгул ҳеҷ гоҳ фаромӯш 

намекунад. Он шаб гӯё дар хонаи онҳо 
мотам буд.  Падар дар хонае танҳо меги-
рист, модар дар хонаи дигар. Нозгул ҳам 
мегирист. Вай болиштро бо дандонҳояш 
сахт газида, барои қисматаш мегирист. 
Барои одамоне, ки номусашро поймол ка-
ранд, мегирист. Бо алам, бе  овоз тамоми 
вуҷудаш мегирист.

Пагоҳӣ Фаришта хароҷоти тӯйро дар 
қоғазе навишта фиристод. Хароҷоти тӯй  
бо ҳама майда чуйдаҳояш ҳафт ҳазор 
сомонӣ мешуд. Амаки Набӣ рӯзи дигар, 
ягона гови ҷушоияшро бо гусолааш  ба 
бозор даровард. Гову гусола дар бозор 
ба маблағи панҷ ҳазор сомонӣ савдо шуд. 
Вай ба болои ин пул аз кадом ошнояш ду 
ҳазор қарз гирифту пулҳоро ба Фаришта 
фиристод.

Баъди пулро баргардонданд, амаки 
Набӣ гарчанде  ғорат шуда бошад ҳам,дар 
дил худро тасало медод, ки аз Фариштаи 
иблиссират  халос шуд. Аммо ин андеша-
аш   хато баромад. Баъди ду рӯзи ин воқеа  
шомгоҳе ду милитса ба хонааш дарома-
да омаданд. Як нафараш ба амаки Набӣ 
гуфт:

- Нозгул Саидова духтари шумост?
- Бале!
Милитсаи аввала ба рафиқаш ишора 

карда гуфт:
-Ин кас фалонӣ аз шӯъбаи корҳои до-

хилии ноҳия. Духтари шуморо ба гумони 
дуздӣ ба шӯъбаи корҳои дохилӣ бурдана-
мон лозим.

-Чӣ хел дуздӣ?-ранги рӯяш канда ба-
зур пурсид амаки Набӣ. Вай,ки ягон бор 
кораш ба милиса  наафтода буд, мисли 
гунҳагор  дастону пайкараш ба ларза да-
ромаданд.

-Инро дар шуъба мефаҳмед.
Аммо милисаи дигар ин ҳолати амаки 

Набиро дида гуфт?
-Не, чаро? Дар ҳамин ҷо ҳам гуфта-

намон мункин. Аз болои духтари Шумо ба 
шӯъбаи мо шикоят омадааст. Гӯё духтари 
шумо ангуштарин дузида аст,ангуштарини 
тилло. 

Вақте Нозгулро аз ин огоҳ карданд,вай 

оташин шуда гуфт:
-Ман бо вай ҳамагӣ шаш рӯз зиндагӣ 

кардам,шаш рӯз!  Аммо акаву хоҳар бо 
найрангу туҳмат  ҳафт ҳазори моро ги-
рифтанд!  Акнун ангуштаринро баҳона 
карда, аз мо боз пул канданиянд. Не-е!  
Онҳо тушбераро  хом шумурданд!  Ман 
ангуштаринро танҳо ҳамон шаби аввал 
дидаам,дигар онро надидаам! Хоҳ бовар 
кунед, хоҳ не, ихтиёратон! Аммо онҳо до-
ниста монанд. Ман ҳам дигар ин хел хап 
намешинам,то боло арз меравам,то боло!

Милитсионери хуросонӣ амаки Наби-
ро ба як гӯшае бурда, гуфт:

-Амак,ман шумоҳоро мефаҳмам,ба 
духтаратон ҳам дилам месӯзад, аммо 
бовар кунед,ман ҳам чора надорам. Ин 
Қурбон(вай бо лафзи қабеҳе дашном 
дод) дар боло одам дорад, болои ин би-
сёр одами пасту палид аст. Вай барои пул 
аз ягон пастӣ рӯй намегардонад. Агар мо 
ҳоло ин масаъларо ҳал накунем,метарсам 
ин нобокор маро ҳам,  шумоҳоро ҳам ба 
буҳтону туҳматҳои аз ин бадтар гирифтор 
мекунад. Барои ҳамин ҳам амак биёед, 
ин ангуштарини зормонда,ки панҷ ҳазор 
сомонӣ арзиш дорад, диҳеду аз ин бало 
халос шавед…Боз худатон медонед, 
амак…

Амаки Набӣ розӣ шуд,зеро ӯ дигар 
чора надошт. Ӯ ҳоло аз туҳмати доман-
бохтагии духтараш,ки байни мардум овоза 
шуда буду аз шарм бо касе рӯ ба рӯ шуда 
наметавонист, халос нашуда метарсид, ки 
боз Худо накунад, ки ба ангуштариндуздӣ 
духтараш мутаҳам гардаду байни мардум 
овоза шавад. Вай ба милитсаҳо ваъда 
дод, ки маблағро дар байни ду рӯз пай-
до карда,ба онҳо месупорад. Ин навбат 
маблағро Марзия-хола аз домодҳояш 
чаъм овард.

Амаки Набӣ баъди ин қадар воқеяҳои 
ба сараш омада,аз ғаму ғусса худро гирон-
да буд. Ба кӯча ҳам  намебаромад ва рӯзи 
дароз дар хона ғелида паи ҳам оҳ мека-
шид. Вай ҳатто шабона ҳам намехобид. 
Марзия-хола бисёр шабҳо аз хобаш бедор 
шуда медид, ки шавҳараш бо чашмони 
боз ба шифти хона назар духта истода 
аст. Марзия-хола ин ҳолати шавҳарашро 
дида,дилсӯзона дилбардорӣ менамуд, 
аммо ин дилсузӣ ғами ӯро бештар мекард.

Дар аввалҳои мохи май апаи дуюми 
Нозгул -  Гулбарг писарчаашро тӯи сунатӣ 
кард. Вай онҳоро хам ба тӯй даъват кард. 
Модару духтар ба тӯй тайёрӣ дида, амаки 
Набиро ҳам ба тӯй  ташвиқ карданд, аммо 
вай ба тӯй рафтан нахост:

-Шумо рафтан гиред,ман намеравам. 
-Айб мешавад мардак,- гуфт Марзия-

хола. Шумо бобояш мешавед. Тӯй боз он 
қадар дур не, қишлоқи поён. Наравед мар-
дум механдад.

Рангу рӯи амаки Набӣ дигаргун шуд. 
Вай ба ғазаб омада,фиғон кашид:

-Ба ин қадар шарманда 
шуданам,нагуфтӣ мардум механдад! Ак-
нун аз ба туй нарафтанам, мегуӣ мардум 
механдад! Ман безорам аз тӯй- пӯй!

Модару духтар баромада рафтанд.
Бегохӣ онҳо аз тӯй баргаштанд. 

Марзия-хола ба хонаи калон даромад, 
шавҳараш набуд. Вай дастурхони аз тӯй 
овардаашро болои тахти нонхурӣ гузош-
та  хонаи дигарро хабар гирифт,дар он 
ҷо ҳам амаки Набӣ набуд. Вай бо шитоб 
меҳмонхонаро аз назар гузаронд,зеро 
медонист,ки шавҳараш баъди ин воқеаҳо 
ба кӯча намебаромад. Дар меҳмонхона 
болои фарш ҷелаку миёнбандаш мехобид. 
"Шояд ҳоҷатхона рафта бошад?" Вай сӯи 
ҳоҷатхона шитофт, аммо он ҷо ҳам набуд. 
Баъд бо чӣ гумоне дари нимбози оғилро 
кушод. Даруни оғил нимторик буд. Чашмони 
хирагаштаи Марзия –хола аввал ба ресмон, 
баъд ба ҷисми овезони шавҳараш афтод.

-Вой,мардум, хонам сухт! Нозгул дав, 
дадат! Дадаҷонат!...

Чанд тан ҳамсояҳо ҷасади беҷони 
амаки Набиро аз оғил бароварданд. Ноз-
гул худро ба болои падар андохта, навҳа 
мекард. Чанд марду зани он ҷо буда, ба 
Нозгул норозиёна нигоҳ мекарданд. Зеро 
онҳо гумон мекарданд, ки сабаби ин ҳама  
бадбахтиҳо вай аст.

Идома  аз шумораи гузашта

Дар ин оила кариб ҳар рӯз чанҷолу 
ҳамдигарнофаҳмӣ буд. Мард рӯзе дар ҳоли паре-
шон ба¬рои маслиҳат пурсидан ба назди шахсе, ки 
хеле донишманд буд, рафт ва аҳволро баён намуд.

Он шахс баъди шунидани дарди дили мард 
гуфт:

-Ҳоло ҷудо шавӣ ҳам чизеро тағйир дода 
наметавонӣ. Як моҳ умрат мондааст, беҳтараш ҳар 
коре, ки дилат мехоҳад, ҳамонро бикун.

Мард ин суханро шунида, ба даҳшат афтода, 
рангаш сафед шуда, баромада рафт. Сухани шахси 
донишманд, ки «аз умрат як моҳ мондааст» гуфт, 
ӯро сахт мутаассир кар¬да буд. Ба хонааш баргаш-

та ба ҳамсараш гуфт:
Ин қадар вақт туро ранҷондам, шавҳари хуб 

шуда натавонистам, ҳаққатро риоя накардам. Маро 
бубахш, аз ман розӣ шав.

Занаш: « Тавба, ба шавҳарам чӣ шуд?», гуфта 
аз дил гузаронд, ба ӯ раҳмаш омада гуфт:

-Дадаҷонаш, ман не, шумо маро бубахшед, ки 
доим беодобӣ карда, шуморо бисёр ранҷон¬дам.

Қалби ҳардуяшон ҳам мулоим, чашмонашон 
ашколуд шуд ...

Баъдан мард ба хонаи хусури ранҷидааш рафт. 
Аз ӯ, аз хушдоман ва аҳли оилаашон гириста, бах-
шиш пурсид. Акнун зану шавҳар дар хона аҳлона 

зиндагӣ менамуданд, ҳамдигарашонро ҳеч гоҳ 
намеранҷонданд.

Аммо он мард ба занаш дар бораи суханҳои он 
шахси донишманд ҳеч чиз нагуфт, балки гузашта-
ни як моҳро ҳисоб менамуд. Баробари торафт на-
здик шудани рӯзҳо некиҳояш зиёд гардида, шабҳо 
ибодат менамуд. Корҳои хуби ӯ зиёд, муносибати 
занаш ҳам нек, меҳрашон саршор мегардид. Аз во-
хурияш бо он шахси оқил расо як моҳ гузашт. «Ана 
имрӯз мемирам», ба худ гуфт мард. Аммо намурд. 
Аз миён боз чанд рӯз гузашт Ниҳоят на¬зди он шахс 
рафта пурсид:

Ҳазрат, ман намурдам-ку?
-Чаро бояд бимирӣ?- гуфт он зот.
-Шумо тақрибан як моҳ умрат монд, гуфта бу-

дед, як моҳ гузашт.
Он зот гуфт: 
-Бародар, ман кай фавтидани туро наме-

донам, аммо медонам, ки мурдан ҳақ аст. Одам 
агар ҳаминро донад, бо ҷанҷол, низоъ ҳаёташро 
заҳролуд наменамояд. Аз ҳаёти ҳозираат хурсанд 
ҳастӣ?

-Ҳа, шукр, ки дигар ҷанҷолу якдигарнофаҳмӣ 
надорем, ба якдигар меҳрубонем, гуноҳҳои якди-
гарро бахшидем.

-Акнун доим чунин зиндагӣ намоед!,- гуфт шах-
си донишманд ва мардро ба хонааш гусел намуд.

Гирдоваранда:  Садирова Зайнаб

Як сухан оиларо аз вайроншавӣ нигоҳ дошт
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ШОДАМ КИ АЗ ҶУДОӢ ШЕЪРЕ ДИГАР НАГӮЯМ,
ҲАР САТРИ ОТАШИНАМ БОШАД БА НОМИ ВАҲДАТ.

ТАСҲЕҲ
Дар рӯзномаи “Тахти Қубод”  шумораи №22-24 аз 10 июни соли 2019,  

мақолаи «Виктор Степанович Абакумович - ягона роҳбари СМЕРШ», ки 
ба қалами рӯзнаманигори минтақавӣ Ҳоҷӣ Акбар Насимӣ таалуқ дорад бо 
сабабҳои техникӣ аз мобайни матн як сархат афтидааст, ки дар зер пешка-
ши Шумо хонандагони арҷманд менамоем. Ба дурустӣ чунин хонда шавад.

Ҳамчунин дар иҷрои фармони №270 аз 16 авгути с. 1941, ки бо мақсади 
пешгирӣ кардани ақибнишинӣ ва аз майдони набард гурехтани ҷанговарон 
содир шуд, заградотрядҳо ташкил шуданд. Ин отрядҳо супориш гирифта 
буданд, ки ақибнишастагон, фирориёнро аз майдони набард паронанд. Аз 
уҳдаи ин кор ҳам зертобеони Абакумов ба хубӣ баромаданд.

Оиди шахсияти Абакумов маълумотҳо гуногунанд. Масалан аз китоби 
собиқ зертобеии ӯ генерал Павел Судоплатов “Спецоперации.Лубянка и 
Кремль” хулоса мебарояд, ки Абакумов гарчи шахси мушфиқу меҳрубон 
бошад ҳам, аммо ба қасами ёднамудааш содиқ буд. Ва ҳамчунин ба зерто-
беонаш корталаб буда саҳлангориро намеписандид.

4-уми майи соли 1946 баъди барҳамхурии СМЕРШ Абакумов ба ҳайси 
вазири бехатарӣ муваззаф гашт. Баъди соҳиби ин мақом шудан ӯ супориш 
дод, аз болои роҳбарони баландрутба назорати махфи бурда шавад. Бо 
мақсади амалӣ намудани ин супориш, ба хонаҳои роҳбарони ҳарбии балан-
друтба пинҳонӣ аппаратураи гӯшкунӣ гузошта шуд.      Масалан, ду ҳамяроқ 
собиқ фармондеҳи округи ҳарбии Приволже генерал полковник В.Н.Гордов 
ва собиқ сардори штаби округи мазкур генерал майор Рибалченко Ф.Т. 
28.12.с.1946 бо ҳамдигар дар хонаи Гордов, ки дар ш.Москва воқеъ буд во-
хурда, зимни суҳбат сиёсати Сталинро танқид карданд.

Пагоҳии барвақт стенограммаи суҳбати онҳо бо имзои Абакумов ба 
Сталин пешкаш шуд. Бо пешкаш шудани ин стенограмма тақдири ҳардуи 
генерал ҳал гардид. Ибтидои моҳи январи с. 1947 ҳардуи генералҳо дастгир 
шуда 24 агусти с. 1950 паронда шуданд.       Ҷамъ аз 3.08. то 30.08.С.1950 
ба 20 генерал ва маршали авиатсия С.А.Худяков бо қарори ҳарбии Суди 
олӣ ҳукми қатл бароварда шуд. Умуман дар зарфи фаъолияти зиёда аз 
даҳсолаи худ дар мансаби олимаком шахсони зиёд, ки дар байни онҳо на-
фарони бегуноҳ низ буданд, нобуд шуданд.

Дар яке аз ғазалҳои худ шайх Ҳофиз гуфтааст: “Доимо яксон намо-
над ҳоли дунё, ғам махӯр”. Албатта, ин шахси абарқудрат гумон надошт, 
ки ба мисли Ягода ва Ёжов собиқ роҳбарони олирутбаи комитети амниятӣ 
лаҳзаҳои вопасини умри худро дар дами мили силоҳи оташфишон мегуза-
ронад. Агар ин гумонро медошт, шояд андаке бошад ҳам ба

қатлшудагон раҳм мекард. Тақдири ӯ ба мисли он нафароне, ки ба коми 
марг фиристода шуданд ,яксон шуд.

12.07.С.1951 ин абармард дар асоси мактуби муфаттиши МГБ (ВБД) 
подполковник Рюмин, ба Сталин ки гӯё вазир Абакумов ба ӯ барои бурдани 
парвандаи ҷиноятии профессор - кардиолог Этингер, ки дар куштани ко-
тиби Комитета Марказӣ Щербаков ва ҳамчунин барои бурдани парвандаи 
ҷиноятии роҳбари собиқи ҷамъияти саҳҳомии’Висмут” Салиманов айбдор 
мешуданд, монеа эҷод мекунад. Ва умуман Абакумов одами хатарнок буда, 
дар атрофи худ одамони шубҳаоварро гирд овардааст, шикоят навишт. Ӯ 
мактуби худро барои ба Сталин дастрас намудан ба қабулгоҳи Маленков 
, ки Абакумовро бо сабаби “Парвандаи авиаторҳо” чашми дидан надошт 
занг зада гуфт, ки оиди вазири Вазорати бехатарии давлатӣ хабари ниҳоят 
муҳим дорад. Маленков аз ин “хушхабар” огаҳ шуда дарҳол Рюминро пази-
руфта, ҳамон замон мактубро дар руйи мизи кории Сталин гузошт. Дар асо-
си мактуби мазкур 4.07. 1951 сол ин марди абарқудрат, ки гирифтани номаш 
ба забон кишварро ба ларза меовард, аз вазифа маъзул шуда ҳамчунин ко-
миссия махсус дар ҳайати аъзоёни Бюрои сиёсӣ Маленков, Берия, Щерба-
ков ва Игнатев бо мақсади санҷиши далелҳои овардаи Рюмин таъсис дода 
шуд.Комиссия“далелҳои раднашавандаро” ошкор карда, Абакумовро дар 
фиреб додани ҳизб ва пинҳон кардани “ фаъолияти террористии” Этингер 
ва ғайраҳо айбдор кард ва 12.07. Абакумов ба хабс гирифта шуд.

Зоир Набиев-собиқадори соҳаи 
варзиш дар ноҳия ҳамроҳи нахустна-
бераашон Сунатулло бо вақти хушу 
димоғи чоқ бо чунин шева -ширу 
шакари бобо,қанду асали бобо, 
мағзу донаки бобо  … ҷонаки бобо 
ашулахонон ворид ҳуҷраи кории мо 
гаштанд. Ва аҳли эҷоди рӯзномаи 
«Тахти Қубод»-ро ба ҳақиқати 
гуфтаҳояшон бовар мекунонданд,ки 
набера,агар аз аввал инҷиқу гапно-
даро набошад,дигар бо ҳалимию 
меҳрубонӣ, ширингуфторӣ ҷони бобо 
аст.

Сунатуллои Фирдавсӣ аз зумраи 
он наврасоне нест,ки бо хостаҳои 
бемавридаш ба ҷони падару модар 

ё бобову бибиаш расида бошад. 
Он рӯзҳоро,ки ҳинни боғчаравиаш 
роҳораҳ ба бобояш шеърҳои аз ёд 
кардаашро мехонду бар ивазаш ши-
риниву кулчақандҳо насибаш мегашт 
аз ёдаш набурдааст.

Ӯ хонандаи фаъоли МТМУ-и № 
6 аст. Айни замон дар синфи 5-ум 
таҳсил дорад.Соати фориғ аз дарс 
ба корҳои модараш  ёрӣ расонда, 
баъди каме бо хоҳарчаву додаракаш 
бозӣ кардан ба курси омӯзиши забони 
англисӣ мешитобад.

Сунатулло нек дарк намудааст,ки 
донистани забонҳои руссиву англисӣ 
дар замони  бо суръати кайҳонӣ руш-
ди  илму техника, яке аз талаботҳои 
давру замон аст.Ва он нафаре 
дар интихоби касби дӯстдоштааш 
муваффақ мегардад,ки на камтар аз 
ду ё се забонро аз худ карда бошад.Ӯ 
навраси ояндадор аст. Даври аввали 
омӯзиши забони ангилисиро  бо ги-
рифтани сертификат ба поён расонда 
бошад ҳам қаноат ҳосил накардааст.
Ба ғайр аз шуғли дӯстдоштаааш фут-
бол боз ба таҳсилаш идома доданист.
Барояш аз даргоҳи Илоҳӣ тавфиқу 
барор мехоҳем.

Ҳаитмуродзода Фаррух,
донишҷӯи соли 

сеюми факултаи 
журналистикаи ДДМТ

НАБЕРАИ БОБО

ДАР ҲОШИЯИ ДАСТУРУ СУПОРИШҲОИ ПРЕЗИДЕНТИ МАМЛАКАТ

Пешвои миллат зимни мулоқот бо намояндагони 
ҷомеаи кишвар, ки 12-уми майи соли 2018 баргузор гар-
дида буд, таъкид карданд соҳибкорону тоҷирон, ходимони 
дин ва умуман он шахсоне, ки имконияти мусоиди моддӣ 
доранд, дар анҷом додани амалҳои нек, аз ҷумла корҳои 
ободониву созандагӣ аз қабили бунёди пулу роҳҳо, бемор-
хонаю бунгоҳҳои тиббӣ, каштидани хатти об ва мактабу 
марказҳои хизматрасонӣ кӯшиши бештар намоянд ва бо 
ин амалҳои некашон дар ободонии ватани азизамон саҳми 
назарраси худро гузоранд

Бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастуру 
супоришҳои Асосгузори сулҳу  ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати сазовор пешвоз 
гирифтани 30-солагии Истиқлолияти  давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон соҳибкорону саховатмандони ноҳияи Қубодиён 
иқдомҳои созандаро пеш гирифтанд.

Дар арафаи таҷлил аз иди Ваҳдати миллӣ мағозаи 
тиҷоратӣ дар деҳаи Заркамари ҷамоати деҳоти Заркамар, 

сехи дӯзандагӣ, кошонаи ҳусн,  филиали БДА Амонатбонк, 
дорухона дар деҳаҳои Кабла,  Бошқалъа ва Чапарӣ №2-и  
ҷамоати У.Назаров, толори варзишӣ ва пули мошингузар 
дар  деҳаи Қиёти ҷамоати Н.Хусрав, инчунин дукони хӯроки 
тезтаёр дар кӯчаи Титови Ҷамоати шаҳраки Қубодиён мав-
риди баҳрабардорӣ қарор гирифт, ки  дар расми ифтитоҳи 
иншоотҳои  номбаршуда раиси ноҳия З.Файзуллозода иш-
тирок ва суханронӣ намуданд.

Маврид ба зикр аст, ки бо ҷалби аҳолӣ  ва  соҳибкорони 
ба ору номуси ноҳия Турдиева Сафаргул, Тошев Темир, 
Турдимурод Умар, Қиличов Абдумалик, Мамадқулов Ул-
мас, Султонов Бахтиёр имрӯз чандин нафар сокинон  дар 
иншоотҳои болозикр соҳиби ҷойи кор гаштанд. 

Аксҳо аз лаҳзаҳои кушодашавии иншоотҳо.

Ҳаитмуродзода Фаррух,
таҷрибаомӯзи рӯзномаи 

«Тахти Қубод»

Ҳадаф: Самҳм гузоштан дар ободии сарзамин

Э Ъ Л О Н   М У З О Я Д А
Иҷрочиёни Хадамоти иҷро дар ноҳияи Қубодиён барои ба фурӯш 

мондани амволҳои ба ҳабс гирифташуда яъне 100 (сад) адад сандуқҳои 
замбур, ки ба қарздорон Холёров Чори ва Холёрова Мамлакат таалуқ до-
рад воқеъ дар деҳаи Доккии Ҷамоати деҳоти 20 солагии Истиқлолият –и  
ноҳияи Қубодиён нигоҳ дошта мешаванд, музояда эълон менамоянд.

Маълумотҳои иловагиро бо телефони 93-464-99-99 дастрас намоед.
***

ЭЪТИБОР   НАДОРАД
Шиносномаи техники ҳавлидорӣ воқеъ дар суроғаи ноҳияи Қубодиён 

Ҷамоати деҳоти «Заркамар» деҳаи «Учқунобод», ки дар санаи 05.08. соли 
2013 №676 аз тарафи КФББТ-и ноҳияи Шаҳритуз тартиб дода шудааст, ва 
Шартномаи хариди фурӯши як қисми хонаи истиқомати, ки дар санаи 12.08 
соли 2013 таҳти №1Ш-165 аз тарафи идораи натариуси давлатии ноҳояи 
Қубодиён тартиб дода шудааст дар бойгони корхона ба номи шаҳрванд 
Кулбоева Марям ба қайд гирифта шудааст аз эътибор соқит карда шавад.

Сертификати ҳуқуқи истифодабарии замини наздиҳавлигӣ дараҷаи 
А№0458908, ки онро дар китоби    бақайдгирии корхона таҳти №51 КДФ 

БММҒ ноҳияи Қубодиён ба шаҳрванд Нурманов Исмоил  додаст эътибор 
надорад.

Номаи камоли гумшудаи ТШТА №0548116 дар бораи хатми синфи 9, 
ки онро  МТМУ№1-ноҳияи Қубодиён ба Қараева Таманно Сироҷовна до-
дааст, эътибор надорад.                     

                                                                                         ****
Номаи камоли гумшудаи ТАТА №0077751 дар бораи хатми синфи 9, ки 

онро   МТМУ№1-ноҳияи Қубодиён ба Имирова Ӯғилой Чорибоевна додааст, 
эътибор надорад.                     

                                                                                         ****
Номаи камоли гумшудаи БП №0215458 дар бораи хатми синфи 11, ки 

онро   МТМУ№7-ноҳияи Қубодиён ба Очилдиева Меҳринисо Эшмуродовна 
додааст, эътибор надорад.                     

                                                                                         ****
Номаи камоли гумшудаи ТШУ №0648577,ки дар ҳақиқат соли 

2013 онро Гимназияи давлатии №1-и ноҳияи Қубодиён ба Сайдалиев 
Динмуҳаммад Муйбуллоевич додааст, эътибор надорад.

АНА ГАПУ МАНА ГАП
Агар дар давлатҳои хориҷӣ  шах-

си масъул ҳангоми иҷрои вазифа бо 
шаҳрванд- андозсупорандагон  мисли 
роҳбарони Қубодиёнӣ бо шеваи дағалона  
бархурд кунад, ҳамон лаҳза тавассути 
ВАО рафтораш маҳкум ва  вирди забонҳо 
гашта бо кашидани азият виҷдон   ҷойи 
ишғолкардаашро ба шахси сазовортаре 
супорида аз кор меравад.

Чун  маош ва  зиндагии шоистааш 
аз пушти халқ аст. На мисли масъулони 
Қубодиёнӣ худро ба беномусӣ зада  бо 
даҳҳо парвандаҳои ҷиноятии нисбаташон 
бозгашта  аз асп фароянд ҳам аз узангу 
ҳеҷ фаромадан нахоста ба такрор даъвии 
вазифахоҳӣ мекунанд. Аз рӯи шунидаҳо 
бархе аз роҳбарон, ки мансабҳои басо 
муҳими ҷамъиятиву давлатиро ишғол  
намудаанд бо чандин мактубҳои эъти-
розии раиси ноҳия ҷиҳати бемасъулиятӣ 
ба роҳбарияти  болоияшон аз чӣ бошад, 
ки боз мисли хуруси ҷангара доиман 
“тоҷашон сурх”, яъне “муваффақ”, шояд 
минатдор аз ҷайби хеш дар вазифа 
бетағйир мемонад.

Одоби хизматчии давлатӣ магар чу-
нин аст?!

Оё дар ҷамоати шаҳраки Қубодиён, 
ки як бесарусомонӣ ҳукумфармост, касе 
пайдо мешуда бошад, ки аз ҳоли  марду-
ми  корафтода пурсон гардад? Ё давлат 
ба  коркунони Ҷамоати шаҳрак  барои 
паст задани шаъну шарафи мардум маош 

медиҳад, мегӯед!
Ман бори аввал корафтодаи ин 

даргоҳ шуда чунин бесарусомонӣ-барои 
як маълумотнома аз ҷойи зист, ки вақти на 
онқадар зиёдро мегирад навбати беохири 
одамонро дида, аз дағалгуфтории  як на-
фар  масъул, ки “ман вақт надорам, пагоҳ 
биёед, ин ҷо мисли ҳайвон ҷамъ нашавед” 
мегуфт  ҷонам ба лаб омад.

Шаҳрвандон аз бекорӣ  ё 
вақтхушиашон  ин ҷо намеоянд.  Соле як 
бор ё дар 10 сол маротибае корафтода 
мешаванд.Худ шоҳиди он ҳастам, ки соат 
11 нашуда, котиби раиси ҷамоат Намозова 
Холидахон “обед” гуфта, баромада рафт. 
Мо он ҷо интизор нишастем, то ҳуҷҷати 
лозими маълумотнома гирем. Байни худ 
навбат ташкил кардем. Иҷрокунандаи 
вазифаи раиси Ҷамоати шаҳрак Оиша 
Ғафурова бо котибахонумаш соати 2-и 
пешин  ба ҷойи кор  ҳозир шуда ба гапи 
худ андармон ба  мардуми дар роҳрав 
буда аҳамият надода ба ҳуҷраҳои кориа-
шон ворид шуданд. Ҳар нафаре, ки дарро 
боз мекард, Намозова бо лафзи шикаста 
“Очрадба ист” мегуфт, ки беэҳтиромиашро 
нисбат ба забони давлатӣ  собит месохт. 
Мардум барои дидани ҷамоли хуши онҳо  
соатҳо навбатпойи  наомадаанд.

Сабрам охир шуду ба назди  раиса 
Оиша Ғафурова даромада гуфтам, муал-
лима, додани маълумотнома ҳамагӣ се 
дақиқа вақтро намегирад, соат 16 шуда 

истодааст, кӯдаконамро аз боғча бояд 
гирам. Раиса ба котиба муроҷиат карда 
баромада рафт. Чанд лаҳза пас баргашта 
омад. Бори дуюм муроҷиат кардам. На-
мозова  бошад  бо ҳамон лафзи худаш 
“сад нафар ин ҷо ҳафтаҳо интизор шуда 
меистад, ту ҳоло як рӯз шуд инҷоӣ, баро 
ба берун” гуфт.

Ман рафта кӯдаконамро аз боғча ги-
рифта бо худ овардам. Хонум Холида ҳоло 
ҳам машғули маълумотномафурӯшӣ буд. 
Гӯё ин ҷо корхонаи давлатӣ неву мағоза ё 
дукони фурӯши маълумотнома буд. Магар 
онҳо маош намегирифта бошанд, аз худ 
суол мекунам. Ба ман “кӯдаконатро аз ин 
ҷо дафъ кун” ва  “рав куҷо меравӣ, агар 
лозим  бошад  боз пеши поям  меоӣ” гуфта 
дод заданаш   аламовар буд.

Ман сокини ҳамин Ҷамоат, хатмкар-
даи факултети ҳуқуқшиносӣ ҳастам, 
ҳамзамон омӯзгори фанни ҳуқуқ шуда ба 
125-150 хонанда дарс мегӯям. Назди Хо-
лида қарзпурсӣ наомада будам, ки бо ман 
чунин рафтор кунад. Бо мақсади дифоъ аз 
хуқуқ ва шаъну этиборам маҷбур шудам 
қалам ба даст гирифта нисбати Холида ба-
рин ашхоси бефарҳангу аз кӯчаи одамгарӣ 
нагузашта садои эътироз баланд  намоям. 
Зеро ман мавқеи  худамро дар ҷомеа  нағз 
медонам. Ҳайронам, ки чаро чунин ашхо-
си  бо мардум забони муомила надошта 
имрӯз сари кору вазифаанд.

Ба ин гуфтаҳо ту чӣ назар дорӣ, хо-
нандаи зираку арҷманд!

       Шаҳринисои Имомиддин

Ман модари 5 фарзандам. Фарзанди сеюмам Зари-
на дар бистари беморӣ афтод. Ӯ  МТМУ №1-и ноҳияро 
бо дониши хубу аъло ва рафтори намунавӣ хатм на-
муда, донишҷӯи Коллеҷи тиббии ноҳия шуд. Ҳеч гоҳ аз 
вазъи бади  сиҳатӣ шикоят надошт. Чӣ шуду якбора дар 
19-солагӣ аз дарди сар шикоят мекардагӣ шуд. Ба духтурон 
муроҷиат кардем, дардашро фишорбаландӣ гуфтанд. Па-
сон дасту пойҳояш беҳаракат мешуданд. Инак, соли  сеюм 
аст, бо бемории нимфалаҷи дасту по, маъюбияти гуруҳи 
2 бистарист. Варақаи ташхиси томографияи духтарамро 1 
нафар духтур-мутахассиси ҳинд, ки боре барои муоинаи 
беморон ба Қубодиён омада буд, дида, барои ба про-
фессорони пуртаҷриба нишон додан ба Ҳиндустон бурд. 

Баъди гузашти вақти муайян аниқ шуд, ки дар рагҳои хун-
гарди майнаи сар хун хушкидааст. Бо харҷи 3000 доллари 
амрикоӣ ҷарроҳҳӣ ва табобат имкон доштааст, лек ёфтани 
ин миқдор маблағ барои aҳли оилаи мо ғайриимкон аст, 
зеро бо маош зиндагӣ дорем. Баъди 1 муроҷиат, ҳукумати 
ноҳия Заринаро бо аробачаи маъюбӣ таъмин ва дар ара-
фаи иди  моҳи Рамазон   2195 сомонӣ  кӯмак карданд, ки аз 
дастгиришон миннатдорем.      Барои табобати минбаъдаи 
ӯ бо истифода аз минбари рӯзномаи адлу ҳақиқатнигорӣ 
«Тахти Қубод» аз тамоми сокинони хайрхоҳи ноҳия  илти-
мосу зорӣ мекунам, барои табобати гул барин духтарчаи 
ман ёрии худро дареғ надоранд.

Раъно Ҳасанова,
сокини  ноҳия

Барои Зарина кӯмак меҷӯям
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МИЛЛИЙ БИРЛИК МЕЪМОРИ,  
БУНЁДКОРЛИК ИЛҲОМЧИСИ

Тожик ва тожикистонликларнинг  оқил ва доно раҳбари Эмо-
мали Раҳмон ӯзининг бунёдкорлик куч-қуввати, ақлу шууру билан 
пароканда бӯлаётган давлат ва халқни бирлаштирди. Тинчликни 
бутун диёримиз бӯйлаб барқарор қилди. Миллий бирликни пойдор 
этди. Бу миллий бирлик йӯлбошчиси  ишбилармонлик маҳорати, 
сиёсий ҳушёрлиги ва иқтидори билан вазиятни тӯғри баҳолаб, 
фуқаролик урушига хотима бағишлади. Минглаб умидсизликка 
тушган қалбларга умид бағишлади. Мукаммал тинчликни таъмин-
лади.Бир қисқа муддатда  бу миллат Пешвоси ҳиммат камарини 
белига боғлаб, Ватан ободлигига киришиб, Тожикистон Республи-
каси давлат Мустақиллигининг 28 йили, миллий бирлик ва тин-
чликнинг 22 йили мобайнида собиқ Шӯро давлатининг 70 йилида 
муяссар бӯлмаган катта ободончилик  ва бунёдкорлик ишларини 
амалга оширди. Мамалакатимиз пойтахти гӯзал ва зебо Душанбе 
шаҳри тинчлик шаҳрига, гуллар шаҳрига айланди. Тожикистон пой-
тахти халқаро миқёсидаги конференсия, самит, фестивал ҳамда 
конгреслар ӯтказиладиган марказга айланди. Жорий  йилнинг 14-
15 июн кунлари  пойтахтимизда ӯтган  Осиёда ҳамкорлик ва ишонч 
чоралари  бӯйича кенгашга аъзо  мамлакатлар раҳбарларининг 
бешинчи самити  фикримизга мисол бӯла олади.

Шоҳиста ишлари, йирик муваффақиятлари туфайли халқаро 
сиёсий аренада обрӯ ва эътибор пайдо қилди. Халқ орасида рас-
ман Тинчлик ва миллий бирлик асосчиси- Миллат пешвоси, Тожи-
кистон Республикаси Президенти деб номланишидан ташқари, 
фахрий унвонлар: Халқ Президенти, Жаноби Олий, Миллат Пеш-
воси, тожик халқининг содиқ фарзанди ,-дея эътироф этилади. Бу-
гунги кунда уни  каттаю кичик миллат нажоткори, янги  давлат асос-
чиси, бахту саодат ҳомийси сифатида танийди ва эҳтиром этади .                                                                 

Муҳаммад ИСО 

Раҳбари хирадмандим, Эмомали Раҳмон,
Толеъи саодатмандим,Эмомали Раҳмон.
Ватанин севмакни сендан ӯргандик, эй Пешво,
Жаҳон ичра обрӯмандим, Эмомали Раҳмон. 20 -асрнинг 90 йиллари буюк сиймоларидан  

ҳисобланган Тинчлик ва миллий бирлик 
асосчиси-Миллат пешвоси, Тожикистон Ре-
спубликаси Президенти  муҳтарам Эмома-
ли Раҳмон жонажон  Ватанимизни шу кунга-
ча  обод ва озод, тинч ва осойишта бӯлиб, 
халқаро сиёсий майдонда обрӯ ва эъти-
бор топишида мислсиз қаҳрамонликлар 
ва жон фидойиликлар қилди. Тожикистон 
Қаҳрамони деган буюк унвонга  бесабаб са-
завор бӯлмаганлигини  неча маротиба ис-
ботлади . Жаҳондаги энг нуфузли 500 шах-
снинг бири ,-дея эътироф этилди.

Дарҳақиқат, мамлакатимизда рӯй бераётган 
буюк ӯзгаришлар бу мӯътабар шахс номи билан 
боғлиқдир. Миллат пешвосининг ташаббусла-
ри Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томони-
дан тӯлиқ қӯллаб-қувватланмоқда. Тожикистон 
ҳукумати ва давлат бошлиғининг тӯртта халқаро 
ташаббуси  БМТ Бош Ассамбелияси томонидан 
қабул қилинди.  Куни кеча гӯзал пойтахтимиз Ду-
шанбе шаҳрида  Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чо-
ралари  бӯйича кенгашнинг бешинчи самити бӯлиб 
ӯтди. Душанбе олий даражадаги самитга мезбон-
лик қилди. Жорий  йилнинг 14-15 июн кунлари  
пойтахтимизда ӯтган  Осиёда ҳамкорлик ва ишонч 
чоралари  бӯйича кенгашга аъзо  мамлакатлар 
раҳбарларининг бешинчи самити  бу йилги  муҳим  
сиёсий воқеалардан  бири бӯлди.Таъкидлаш жо-
изки, Кенгашнинг биринчи ва иккинчи самитла-
ри Қозоқистонда, учинчи ва тӯртинчи самитлари  
Туркия ва Хитой Республикасида бӯлиб ӯтган эди. 
Чунки бу самит Осиё ҳамкорлик ва  ишонч чора-
лари бӯйича  кенгаш –Осиё  қитъасида  тинчлик, 
хавфсизлик ва барқарорликни  таъминлаш учун  
ташкил этилган халқаро  форумдир. Кенгашга 
Осиё давлатидан 28 давлат аъзо ҳисобланади.8 
давлат эса кузатувчи сифатида иштирок этди.   

Тинчлик ва миллий бирлик асосчиси-Миллат 
пешвоси, Тожикистон Республикаси Президенти  
муҳтарам Эмомали Раҳмон 2014 йил Хитойда 
бӯлиб ӯтган ушбу мӯътабар кенгаш самитида нутқ 
сӯзлаб,”Осиё- бизнинг умумий уйимиз. Барчамиз 

уйимизда тинчлик ва барқарорлик ҳукм суришидан 
манфаатдормиз”,-деган эди. Осиё ҳамкорлик ва  
ишонч чоралари бӯйича  кенгаш жараёнини  турли 
давлатлардан ташриф буюришган 650 нафардан 
зиёд  газета ва журналлар, радио, телевидение 
ва ахборот агенликларнинг журналистлари  кенг 
ёритишди. Ушбу кунлар жаҳон аҳолисининг акса-
рият қисми жонажон пойтахтимиз Душанбега кӯз 
тутиб, самит ишини умид ва ишонч билан кузатиб 
туришди. Самимий, ишонч ва дӯстлик  муҳитида 
ӯтган музокаралар ва тожикона меҳмондорликдан 
ҳаяжонга келишди.

Бутун дунё аҳолисининг сувга бӯлган эҳтиёжи 
ортиб бораётган, ҳатто баъзи жойларда  ичимлик 
сув танқислигидан  аҳоли ҳалокатга учраётганли-
гидан ташвишга тушган  Миллат пешвоси бебаҳо 
неъмат ҳисобланган сув билан боғлиқ проблема-
ларниинг олдини олиш мақсадида 2003 йилдан 
бери сув дипломатиясига оид ташаббусларни 
олға суриб келмоқда. Буни тӯлиқ идрок этмоқ учун  
Тожикистон Республикаси Президентининг Тожи-
кистон Республикаси  Олий Мажлисига  2018 йил  
26 декабрда йӯллаган Паёмида қайд этилган “ 
Жорий йилнинг  йигирма иккинчи  марти-Халқаро 
сув  захиралари кунида бизнинг сув соҳадаги  
тӯртинчи халқаро ташаббусимиз-2018- 2028 йил-
лар- “Сув устувор тараққиёт учун” халқаро ама-
лиёт ӯн йиллиги тадбиқи Давлат  бошлиғининг  
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамбле-
ясида иштироки билан бошланди.

Тоза ичимлик  суви  манбалари  ва захирала-
рини ҳимоялаш масаласи  сайёра аҳолисининг 
асосий  муаммосига айланган  иқлим ӯзгариши  
шароитида  Тожикистон халқаро  майдонда бу 
йӯналишда  ташаббускор  ва етакчи  мамлакат си-
фатида эътироф этилган”.

Президент Аврам Линколн ӯз замонасида 
Америка халқининг ягоналиги учун талашиб, 
ӯз халқини параконда бӯлиб кетишидан сақлаб 
қолган экан. Тожикистон Республикаси Президен-
ти Эмомали Раҳмон ҳам тожик халқи ва давлатни 
пароканда бӯлиб кетишидан сақлаб қолди. Бу ин-
кор этиб бӯлмайдиган ҳақиқатдир.Бунга ҳаммамиз 
шоҳидмиз.

Бу  йил 27 июнда Тожикистоннинг шарафли 
халқи Тинчлик ва миллий бирлик байрамининг 
22 йиллигини ёруғ юз билан қаршилайди. 22 
йилдирки, мамлакатимизда тинчлик ва осойиш-
талик тантана қилмоқда. Тинчлик шарофати би-
лан жаннатмакон Ватанимизда буюк ӯзгаришлар 
содир бӯлмоқда. Ватанимиз пойтахти –Душан-
бени бугунги кунда 20 йил илгари келган одам 
танимайди  Тожикистон Республикаси давлат 
Мустақиллигининг 28 йили ичида жуда кӯплаб 
ободонлик ва бунёдкорлик ишлари амалга оши-
рилди. Бу собиқ Шӯро давлатининг 70 йили ичида 

мамлакатда амалга оширилган 
қурилиш ва ободонлик ишлари-
дан бир неча баробар кӯпдир.
Ҳозирги кунда бунёдкорликнинг 
янги босқичи бошланган бӯлиб, 
ҳар қадамда катта ӯзгаришлар 
шоҳиди бӯлмоқдамиз. Албатта 
бу ӯзгаришларнинг асосчиси ва 
илҳомчиси  Тинчлик ва миллий 
бирлик асосчиси-Миллат пеш-
воси, Тожикистон Республикаси 
Президенти  муҳтарам Эмомали 
Раҳмон ҳисобланади.

 Миллий тинчлик ва бир-
лик байрамини меҳнатда улкан 
муваффақиятлар билан кутиб 
олиш учун ноҳиямизда фаолият 
кӯрсататаётган соҳибкорлар то-
монидан  7 иншоот қуриб фойда-

ланиши кӯзда тутилмоқда. 
2021 йили севимли  Тожикистонимиз давлат 

мустақиллигининг 30 йиллик улуғ байрамини ни-
шонлаймиз.Ушбу байрам арафасида 101 кичик 
корхоналар, аҳолига хизмат кӯрсатадиган иншоот-
лар  қурилиб фойдаланишга топширилиши  назар-
да тутилган.Бу муқаддас байрамни муносиб кутиб 
олиш учун  ғайрат ва шижоатимизни аямаймиз.     

А.ТОЖИЕВ, 
ноҳия раиси муовини

Тинчлик, бирлик, хотиржамлик- буюк неъмат

ҲАР БИРИМИЗ МАСЪУЛМИЗ
“Биз  мустақиллигу озодлик, 

ӯз  Ватанимиз борлигига шукрона 
қилишимиз, мустақил ва севим-
ли  Ватанимиз шукронасини жой-
ига қӯйишимиз, уни чин дилдан  
севишимиз, мустақил давлатимиз-
га содиқ бӯлишимиз, барча саъй-
ҳаракатларимизни  уни ривожлан-
тириш ҳамда халқаро  майдонда 
азиз Тожикистонимиз нуфузу эъ-
тиборини  янада юксалтиришга  
йӯналтиришимиз  керак”,-дейилади 
Тожикистон Республикаси Прези-
дентининг Тожикистон Республикаси  
Олий Мажлисига  2018 йил  26 декаб-
рда йӯллаган Паёмида

Ҳа, биз ташаббускор бӯлишимиз 
барча билим ва малакаларимиз-
ни, саъйу ҳаракатларимизни То-
жикистонимизни гуллаб-яшнашига 
йӯналтиришимиз лозим.  Жамиятнинг 
ҳар бир ор-номусли аъзоси бу хайрли 
ишга ҳисса қӯшиши, ҳар куни ётиш 
олдидан “Мен бугун халқим учун, 
Ватаним учун нима қилдим?” деган 
саволни қӯйиши ва қилган ишидан 
қониқиб, шундай Ватанга, шундай 
заминга, истиқлолиятга, миллий 
Ваҳдатга шукрона туйғуси билан 
уйқуга кетишга одатланмоғи керак.    
Тинчлик ва миллий бирлик асосчи-
си-Миллат пешвоси, Тожикистон Ре-
спубликаси Президенти  муҳтарам 
Эмомали Раҳмоннинг миллий бирлик 
ва тинчлик йӯлида қилган жасорат-
лари, буюк хизматлари, шу кунлар-
даги  мамлакат ободончилиги ҳамда 
равнақи учун қилаётган хизматлари 
биз учун дастуруламал, йӯл-йӯриқ ва 
ҳидоят бӯлмоғи даркор.

2021 йил севимли  Тожикистони-
миз давлат мустақиллигининг  30 йил-
лик улуғ байрамини нишонлаймиз. Бу 
муқаддас  ва муборак байрамни му-

носиб кутиб олиш учун  кӯпгина обо-
дончилигу яратувчанлик ишларини  
амалга оширишимиз керак бӯлади. 
Бу қутлуқ санани муносиб кутиб олиш 
учун ноҳиямизда ҳам кӯпгина обо-
дончилик ишлари режалаштирил-
ган.То мазкур қутлуқ санагача 101 
кичик корхона ва иншоотлар қуриб 
фойдаланишга топширилиши кӯзда 
тутилмоқда. Жорий йилнинг 27 июн 
куни миллий бирлик ва тинчлик бай-
рамига бағишлаб, 7 иншоот қуриб, 
фойдаланишга топширилиши на-
зарда тутилган. Бу хайрли ишларни 
ватандӯст соҳибкорларимиз  амалга 
оширишмоқда. Бу иншоотлар режа 
асосида, баъзилари режасиз амалга 
оширилмоқда.Носир Хусрав номли 
қишлоқ жамоати “Қиёт” қишлоғида 
спорт зали, “Заркамар” қишлоқ жамо-
ати” Заркамар” қишлоғида  соҳибкор 
Турдиева Сафаргул томонидан  сав-
до дӯкони, Ӯтақара Назаров ном-
ли қишлоқ жамоати “Бошқалъа” 
қишлоғида  соҳибкор Тошев Темир 
томонидан  тикувчилик сехи, худди шу 
жамоатдан “Чапари-2” қишлоғидан 
Ӯлмас Маматқулов дорухона, яна 
шу жамоатдан “Қабла” қишлоғилик 
Умар Турдимуродов Кошона ҳусн 
(Ҳусн кошонаси) аҳолига хизмат 
кӯрсатиш нуқтаси, яна шу жамоат шу 
қишлоқдан Абдумалик Қиличов томо-
нидан сартарошхона қуриб фойдала-
нишга топширилиши  назарда тутил-
ган. Қувончлиси шундаки, “Қубодиён” 
посёлкасида ноҳия алоқа бӯлими 
орқасида Бахтиёр Султонов томони-
дан тез тайёр таомлар сотиш нуқтаси 
қурилиб фойдаланишга топширилди.

   М. ДАВЛАТЗОДА,
 ноҳия бош меъмори
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ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён

Рӯзнома аз 07.01.2019, таҳти №11рз-97 дар Вазорати 
фарҳанги ҶТ ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. 

Телефон барои тамос: 
        93-842-36-25

Рӯзнома бо теътоди 3100 нусха дар 
матбааи “Мега-принт” нашр шуд.

Рӯзнома ба хотири гуногунандешӣ мақолаҳо чоп мекунад, ки 
ба мавқеъ ва назари ҳайати эҷодӣ метавонад мувофиқат на-
кунад ва зимнан идораи нашрия маъсулиятро ба дӯш наги-
рад, дасхат ва суратҳо баргардонида намешавад.Нишонаи мо: 68943, н. Қубодиён, 

кӯчаи И. Сомонӣ 200.

САРМУҲАРРИР 
САЙФУЛЛОЗОДА АДОЛАТ

2021 йил севимли  Тожикистони-
миз давлат мустақиллигининг  30 
йиллик улуғ байрами ва Тинчлик 
ва миллий бирлик байрамига 
ноҳияда қандай тайёргарлик ке-
таётир? Неча саноат кичик кор-
хонаси фаолият юритмоқда? 
Уларнинг фаолияти қандай йӯлга 
қӯйилган? Неча  кичик корхона 
фаолияти тӯхтатилган? Улар 
нега ишлаб чиқаришни дуруст 
йӯлга қӯя олмади? Сабаб нима? 
Саноатлаштириш суръати нега 
суст? Бу саволларга қуйидаги 
мусоҳибадан жавоб топасиз

Саноат соҳасининг иқтисодий-
ижтимоий тараққиёт ва иш ӯринлари 
таъсис  этишдаги  аҳамиятини ҳисобга 
олиб, мамлакатни тез суръатда ривож-
лантириш тӯртинчи стратегик мақсад 
сифатида  эълон қилинган.

Тожикистон Республикаси Прези-
дентининг Тожикистон Республикаси  
Олий Мажлисига  2018 йил  26 декаб-
рда йӯллаган Паёмида бу борада аниқ 
таҳлилллар келтирилган. Жумладан,  
2030 йилгача ялпи ички маҳсулотда 
саноат соҳаси ҳиссаси 22 фоизга етка-
зилиши назарда тутилган. Шунинг учун, 
вилоятлар ва шаҳру ноҳиялар раислари 
тӯғридан-тӯғри сармояларни жалб этиш 
, янги ишлаб чиқариш  корхоналари  бу-
нёд этиш, фаолияти тӯхтаган корхона-
ларни ишга тушириш ва иш ӯринларини 
ташкил  этишга доир фаолиятларини 
кенгайтириб, ишлар ижросига доир 
ҳар ярим йилда мамлакат Ҳукуматига 
ҳисобот тавсия этиш топширилган. 
Мухбиримиз М.Абдуллоев ноҳияда са-
ноатлаштиришга оид қилинаётган иш-
лар салмоғи хусусида ноҳия статистика 
(омор)  бӯлими  бош мутахассиси  Ру-
стам Хушназаров билан суҳбат қилди. 

-Муҳтарам Рустам Хушназаров, 
ноҳияда юқорида айтилган топшириқ 
ва кӯрсатмалар, қолаверса, миллий 
бирлик ва тинчлик байрами, 2021 
йилда нишонланиши кутилаётган  
севимли Тожикистонимиз  давлат 
мустақиллигининг 30 йиллик  улуғ 
байрамини нишонлаш борасида, 
тӯртинчи стратегик мақсад саноат-
лаштириш соҳасида қандай ишлар 
амалга оширилмоқда?

- Мамлакатимиз барча вилоят, 
шаҳру ноҳияларида тӯртинчи страте-
гик мақсад-саноатлаштириш бӯйича 
белгиланган чора ва тадбирлар ҳамда 
режа асосида маълум ишлар амалга 
оширилмоқда. Саноат ишлаб чиқариш 
ҳажми  2019 йилнинг 1 июнида 43003,4 
минг сомонни ташкил этди. 2018 йил 1 
июнда шу кӯрсатгич 39806,8 минг сомон-
ни ташкил этган эди. Кӯриб турганингиз-
дек кӯрсаткичлар ӯтган йилга қараганда 
анча баланд. Фоиз ҳисобида ижро 
106,5 ни ташкил этмоқда.Аммо ҳамма 
мавжуд саноат  кичик корхоналари иш-
лаб чиқариш кӯрсаткичлари қониқарли 
эмас. Ишлаб чиқариш ҳажми кӯламини 
ошириб, кӯнгилдагидек натижаларга 
ноил бӯлаётган масъулияти чекланган 
жамиятлар талайгина. Улар ичида  ка-
фел ишлаб чиқаришга мӯлжалланган 
ҶДММ “Ороиши Диёр”кичик корхонаси 
77,2 минг сомонлик иш бажарган бӯлиб, 
бу кӯрсаткич 2018 йилнинг 1 июнида  
38,4 минг сомонни ташкил этган эди. 
Ишлаб чиқариш кӯрсаткичи бу йил 201 
фоизни ташкил этмоқда. “20 солагии 
Истиқлолият” қишлоқ жамоати собиқ 
“Меҳнат-роҳат” қишлоғида жойлашган 
шағал-қум (шибенка) ишлаб чиқаришга 
мӯлжалланга ҶДММ “Истеҳсолот” ки-
чик корхонаси саноат ишлаб чиқариш  
ҳажми 137,2 минг сомонни ташкил этди, 
яъни белгилангани режа  214,4 фоизни 
ташкил этди. (Ӯтган йил 1 июнда худди 
шу кӯрсаткич 64,0 минг сомон бӯлган). 
ҶДММ “Ҳожи Додарбек” ишлаб чиқариш 
кооператив корхонаси  ишлаб чиқариш 
кӯрсаткичи  295,4 минг сомонни, фоиз 
ҳисобида 273,0 ,( Ӯтган йил 1 июнда 
шу кӯрсаткич 108,2 минг сомон бӯлган). 
Оҳак ишлаб чиқаришга мӯлжаланган За-
риф-1 кичик корхонаси ишлаб чиқариш 
ҳажми 98,2 минг сомонни ташкил қилди. 
Ӯтган йил шу пайтда мазкур кичик кор-
хонанинг ишлаб чиқариш ҳажми 83,4 
минг сомонни ташкил этгпн эди. Фоиз 
ҳисобида бу кӯрсаткич айни кунда  117,7 
фоизни кӯрсатмоқда.  Ӯқувчилар учун 

мактаб формаси тикишга ихтисослаш-
тирилган “Мавлуда” кичик корхонаси 
чеврлари ҳам 2019 йилнинг 1 июнига-
ча 182,7 минг сомонлик иш бажарган 
бӯлиб, фоиз ҳисобида ишлаб чиқариш 
ҳажми  176,4 фоизни кӯрсатмоқда. Шуни 
ҳам айтиш ӯринлики, бу кӯрсаткич 2018 
йил 1 июнда  103,6 минг сомонни таш-
кил этган эди. 

Шунингдек, Шабакаҳои барқи 
ҷанубӣ (жанубий электр тармоғи) корхо-
наси юқорида кӯрсатилган муддатдаги 
ишлаб чиқариш кӯрсаткичи   5589 минг 
сомонни, фоиз ҳисобида  118,5 фоиз-
ни ташкил қилмоқда.( Мазкур корхо-
нанинг 2018 йил 1 июндаги кӯрсаткичи 
4714,7 минг сомонни кӯрсатган). 
Ӯқувчилар учун мактаб формаси ти-
кишга мӯлжалланган ҶДММ  “Мастура 
Авезова” тикув  корхонасинин шу кун-
даги кӯрсаткичи сифрни ташкил қилган 
бӯлса бу йил шу муддатдаги ишлаб 
чиқариш ҳажми  52,1 минг сомонга етди.
ҶДММ “Сайхӯжа” кичик корхона ишлаб 
чиқариш ҳажми  17,5 минг сомонни.  
343,1 фоизни кӯрсатмоқда. Чунки  2018 
йил 1 июнда бу кичик корхона ишлаб 
чиқариш ҳажми бор-йӯғи 5,1 минг со-
мон бӯлган. Кӯриб турганингиздек, бу 
йилги ишлаб чиқариш кӯрсаткичлари 
чакки эмас. Кӯрпабоп пахта ишлаб 
чиқарадиган  ҶДММ “Асомиддин” кичик 
корхонасининг  бу йил 1 июндаги ишлаб 
чиқариш кӯрсаткичи 63  минг сомон-
ни, яъни  205,9 фоизни кӯрсатмоқда. 
Ӯтган йили мазкур корхона юқорида 
кӯрсатилган санада бор-йӯғи  30,6 минг 
сомонлик иш бажарган.

Ноҳиямиздаги мавжуд баъзи бир 
кичик корхоналар, жумладан, “Навобод” 
қишлоқ жамоати ҳудида жойлашган  ми-
ятомирдан фарматсевтика саноати учун 
доривор маҳсулот  (глисиновая кисло-
та) ишлаб чиқаришига мӯлжалланган 
ҶСП “Аввалин” корхонаси  ӯтган йилга 
қараганда кам маҳсулот ишлаб чиқарган 
Ушбу корхона 2018 йилда 2066,3 минг 
сомонлик маҳсулот  ишлаб чиқаришини  
йӯлга қӯйган эди. Жорий йилнинг 1 ию-
нида берган ҳисоботида мазкур корхона 
ишлаб чиқарган маҳсулот ҳажми 1742,3 
минг  сомонни, яъни фоиз ҳисобидаги 
кӯрсаткичи  84,3 ни ташкил этаётир,-дея  
кӯрсатилган. Худди шунга ӯхшаш фарма-
севтика маҳсулотлари ишлаб чиқариш 
ва сотишга мӯлжалланган ҶДММ Ясми-
на Мед корхонаси ӯтган йил шу кундаги 
маҳсулот ишлаб чиқариш  натижалари-
дан бу йил анча камни ташкил этаётир. 
Яъни ӯтган йили мазкур корхона  207,1 
минг сомонлик сотган бӯлишса, бу йил 
1 июндаги кӯрсаткич  199,6 минг сомон-
ни, 96,4 фоизни ташкил этган. Пахтани 
қайта ишлаш “Нашманхон” кичик кор-
хонаси фаолияти ҳам бу йил суст йӯлга 
қӯйилган.Ӯтган йил 1 июнда корхона иш-
лаб чиқариш  ҳажми  43,5 минг сомонни, 
бу йил эса шу натижа  48,5 фоизни,  21,1 
минг сомонни ташкил этмоқда.

 Хулоса қилиб айтганда, ҶСП Ав-
валин, ҶДММ “Ясмина Мед”,”Насими 
Раҳим”,”Шохрухҷони Шерафкан” 
“Нашманхон”,”Шамс 2001” кичик саноат 
корхоналари ӯтган йилга нисбатан кам 
маҳсулот ишлаб чиқаришган. ҶСШК 
Носир Хусрав корхонаси  2018 йил 1 
июндаги ишлаб чиқариш маҳсулотлари 
ҳажми  3809,4 минг сомонни  кӯрсатган 
бӯлса, бу йил 2019 йилнинг 1 июнида, 
яъни ҳисобот даврида кӯрсаткич сифр-
га тенг бӯлмоқда. ҶДММ  Ориёно ҳам 
ӯтган йили 334,3 минг сомонлик ишлаб 
чиқариш маҳсулоти ишлаб чиқаришни 
йӯлга қӯйган эди. Бу йил фаолият юрит-
ганча йӯқ.Худди шу сингари ҶДММ 
“Исҳоқи  МГСУ ӯтган йили  65,3 минг 
сомонлик маҳсулот ишлаб чиқаришни 
йӯлга кӯя олган бӯлса, ҳозиргача  бу кор-
хона фаолияти йӯқ ҳисобида.

Баъзи корхоналар хом ашё 
йӯқлигида фаолияти тӯхтатилган. Бун-
га қолин тӯқишга ихтисослаштирилган 
ҶДММ “Биби Ҳалима”, қум –шағал иш-
лаб чиқаришга мослаштирилган ҶДММ 
“Бахтулло” корхоналари мисол бӯла 
олади. 

ҶДММ “Ҳафизӣ”, ҶДММ “Маъруф-
хон”, ҶДММ “Ёсин 2013,”ҶДММ “Насими 
Раҳим”,ҶДММ “Ёсини Амиршоҳ”  каби 
кичик корхоналар мавсумий, ёхуд моли-
явий маблағлари касод бӯлганлигидан 
ҳалигача фаолия кӯрсатишганича йӯқ.

-Суҳбат учун ташаккур!
-Раҳмат!

САНОАТЛАШТИРИШ ТӮРТИНЧИ СТРАТЕГИК МАҚСАД

Усто Неъмат Бобобомуродовлар оиласини Ишмурод 
Ниёзов номли қишлоқ жамоати “Чорбоғ” қишлоғида усто 
–ҳунармандлар оиласи сифатида эътироф этишади. Неъ-
мат усто қарийб 43 йил фаолиятини қурувчиликка сарф-
лади. У қурган мактаблар,  ташкилот идоралари ва турар 
–жой бинолари ҳали ҳам қомат ростлаб туоибди. У  таж-
рибали ва малакали ҳунарманд усто. Буюртма олса пун-
даментидан то ғишт териш дейсизми, сувоқлаш, ранглаш, 
томини ёпиш,-- дейсизми, хуллас, эшик ва тереза қӯйиш, 
уларнинг калитини қӯйишгача олади.

Устонинг қӯлидан чиққан бинолар замонавий ва 
мустаҳкамлиги билан  характерлидир. Ҳалол ишлайди. 
Инсоф билан иш ҳақини олади. Неъмат Бобобомуродов 
саккиз ӯғил ва икки қизнинг отаси. Ӯғил ва қизларнинг 
барчасини  қурувчилик касби билан боқиб катта қилди.
Энди уларнинг ҳаммаси уйли ва жойли,ота изидан бори-
шиб, устолик билан ризқ- рӯзини топмоқда. Турмуш ӯртоғи 
Норбиби момо бӯлса нафақага чиқиб олиб, меҳрибон 
фарзандлари ва  невара чеваралари қуршовида кесалик  
гаштини сурмоқда.

Катта ӯғиллари Шарофжон  ота изидан бориб, дурад-

гор усто. У ясаган чиройли эшик ва деразалар харидоргир. 
Шароф ясаган эшик ва дераза, пешайбон ромлари мижоз-
лар диққатини тортган. Усто Шарофнинг сифатли тахтадан 
ясаган қурилиш буюмлари мен-мен деган устоларникидан 
қолишмайди.

Кичик укалари Акрам, Одилжон ва Нозимжон Бобо-
муродовлар эшик ва дераза, веранда учун ромларни 
ясашнинг янги ва замоновий усулларини узлаштириб ол-
ган. Улар Россияда-меҳнат муҳожирликда ишлашиб, бу 
соҳанинг барча нозикликларини ӯрганиб олишган. Улар 
эндиликда Ишмурод Ниёзов номли қишлоқ жамоати 
“Чорбоғ” қишлоғи марказида пластмас, алюмин эшик ва 
диреза ҳамда веранда, ҳаммом, ошхона учун ҳам худди 
шундай эшик ва ромлар ясашни йӯлга қӯйишди. Шунинг-
дек, бу ерда ошхона ва кӯхниялар учун чиройли ва бежи-
рим мебеллар, тумбочка, стол, стул,хонтахталар ҳам ясаб 
харидорларга  пешкаш қилинади.Уларнинг бу ерда фаоли-
ят юритаётганликларига ҳам  3 йилдан ошди. Улар ишлаб 
чиқараётган пишиқ ва   сифатли  қрилиш маҳсулотларидан  
барча хурсанд.

                                                              М.УЛУҒБЕК

Буюк ӯзбек шоири ва мутафаккири Мир Алишер Навоий  
ӯзининг ӯлмас “Хамса” асарининг иккинчи достони ҳисобланмиш 
“Фарҳод ва Ширин” достонида  Фарҳод образини яратади. Фарҳод 
тож-тахтталаш шоҳзодалардан фарқли ӯлароқ замонасининг 
барча илмларини, шунингдек, тош йӯниш, сурат чизиш каби 
ҳунарларни ҳам муваффақият билан ӯзлаштиради. Унинг бу 
ҳунарлари  энг қийин дамларда иш беради.Фарҳод Арманистон-
га Ширинни излаб бориб, тоғда жуда катта қийинчиликлар билан 
тоғда  ариқ ковлаётган одамларга дуч келади. Шунда Фарҳод: 
“Ҳунарни асрабон нетгумдир охир, олиб тупроққаму кетгумдир 
охир?”,-деб тоғ қазувчилар бирга тоғни  юниб, ариқ ковлайди.Унинг 
бу саховати, меҳнатсеварлиги, қаҳрамонлиги, ҳунармандлиги ва 
ҳиммати Шириннинг ишқини янада оловлантиради.

Ҳа, ҳунарманд ҳар ерда  эҳтиромга лойиқ. Беҳунар хор ва 
залил. Ҳунарнинг энг ёмони ҳам қорин тӯйдиради,-дерди тунука-
соз усто  раҳматлик  Абдуворис Валиев. “Бир йигитга қирқ ҳунар 
ҳам кам,”,-деб бежиз айтишмайди. Тожикистон Республикаси 
давлат Мустақиллигининг 28 йили давомида, қӯлга киритилган 
Тинчлик ва миллий бирлик байрами 22 йили давомида Тинчлик 
ва миллий бирлик асосчиси-миллат пешвоси  Тожикистон Респу-
бликаси Президенти муҳтарам Эмомали Раҳмоннинг бевосита 
ғамхӯрликлари ва ҳидояту дастурлари асосида мамлакатимиз-
да халқ ҳунармандчилигига кенг йӯл берилди. 2019-2021 йил-
лар қишлоқлар,сайёҳлик ва ҳунармандчиликни ривожлантириш 
йиллари”, дея қабул қилинди. Халқ ҳунармандчилиги билан 
шуғулланмоқчи бӯлганлар икки йил давомида давлат соликлари-
дан тӯлиқ озод этилади. Бу  ҳунарни севган, уни қадрлаган ҳар бир  
ҳунармандга тоза илҳом бағишлади.

 Ноҳия фарҳанг идораси болалар санъат мактаби  рассоми 
санъати фани  муаллими Мирзоев  Абдуғаффор    ана шундай 
ҳунарманд устолар сирасига киради. Усто рассомнинг қӯлидан 
рассомлик, кандакорлик, ҳайкалтарошлик, гажкорлик каби ка-
сблар бӯйича ишларни амалга ошириш  бемалол келади. Унга бу 
ҳунарлар онаси Мирзоева Норгул опадан ӯтган бӯлса, не ажаб. 

Онаси  Мирзоева Норгул моҳир чевар, қуроқдӯз, сӯзанадӯз аёл 
эди. У тиккан сӯзаналар барчага манзур бӯлган. Раҳматлик  отаси 
Мирзоев Абдулло ака машҳур ренгентчи духтур эди.Уни ноҳияда 
танимаган киши  бӯлмаса керак.

Мирзоев Абдуғаффор Абдуллоевич иқтидорли, комил инсон  
бӯлиб вояга етди. У 1963 йилда туғилган У  рассом, кандакор, 
ҳайкалтарошлик, кулолгарлик, гажкорлик, ойна кесиш, кундални-
горилик каби  бир неча касбларни маҳорат билан ӯрганиб олган. 
Онаси Мирзоева Норгул ҳунарманд аёллардан ҳисобланади. У 
ёшлигидан меҳрибон онасининг сӯзана тикиши,  матоларга турли 
хил гуллар чизиши, қуроқ тикишини  диққат билан кузатиб, инсон 
қӯлининг нималарга қодир эканлиги мушоҳида этиб вояга етди.  
Айтиш керак бӯлса, онаси, меҳрибони  унинг ҳунар бобидаги би-
ринчи устози ҳисобланади. 

Абдуғаффор ӯрта мактабни битиргач Душанбе шаҳридаги 
касб –ҳунар литсейларидан бирига кириб, тажрибали устод-
лардан юқорида таъкидланган ҳунарларнининг сир-асрорини 
ӯрганди.  Касб –ҳунар литсейини битириб келиб, ноҳиядаги бо-
лалар санъат мактабида мусаввир бӯлиб ишлаб, ёшларга расм 
чизиш сирларини ӯргатмоқда. Норматова Мафтуна, Худоёров Ра-
мазон, Юлдошев Эҳсон каби шогирдлари иқтидорли чиқиб қолди. 
Улар устозлари ӯргатган рассомлик, ҳайкалтарошлик, кулолгар-
лик санъати сирларини  ӯрганиб олишган.

Мирзоев Абдуғаффор Абдуллоевич яқинда вилоятимизда 
ӯтказилган “Кандакоррӣ, гаҷкорӣ,оинабандӣ ва кундалнигорӣ” 
конкурсида “Гаҷкорӣ” номинатсияси бӯйича иштирок этиб, ик-
кинчи даражали Дипломни қӯлга киритди. Ватанимиз пойтах-
тида ӯтказилган Республика халқ ҳунармандчилиги Фестивал 
конкурсида  “Кандакоррӣ, гаҷкорӣ,оинабандӣ ва кундалнигорӣ” 
йӯналиши иккинчи даврасида муваффақиятли қатнашиб, фахрли 
биринчи ӯрин соҳиби  деб топилди.  Ғолиб Республика меҳнат ва 
муҳожират Вазири С.Тағойзода имзоси билан биринчи ӯрин  Ди-
пломи билан  тақдирланди.

                           М.АБДУЛЛОЕВ

УСТОЛАР СУЛОЛАСИ ДАВОМЧИЛАРИ

ҲУНАР-ЗАР, БЕҲУНАР-ХОР 

“Тожикистон Республикаси Пре-
зидентининг Тожикистон Республи-
каси  Олий Мажлисига  2018 йил  26 
декабрда йӯллаган Паёмида Тинчлик 
ва миллий бирлик асосчиси-Миллат 
пешвоси, Тожикистон Республика-
си Президенти  муҳтарам Эмомали 
Раҳмон Тожикистоннинг шарафли 
халқига, мамлакат олий қонунчилик  
органи вакиллари, Ҳукумат аъзола-
ри  ва барча давлат хизматчиларига 
мурожаат  қилиб, жонажон Ватани-
мизнинг янада обод ва гӯзал бӯлмоғи 
учун янада кӯпроқ заҳмат чекишимиз-
ни, ташаббускор бӯлишимизни, барча 
саъйи ҳаракатларимизни, ғайрат  ва 
шижоатимизни , билим ва ташкилот-
чилик қобилиятимизни ободончилик 
ишларига сафарбар қилишимишни 
биринчи галдаги вазифа ва масъу-
лият деб билишимизга ҳидоят қилган 
эдилар. “Ватан обод-диллар шод” 
дейилади, урфиятда. Биз ноҳия Суд 
идораси ходимлари  Миллат пешво-
сининг ҳидоятларини ӯзимизга дастур 
ва кӯрсатма қилиб олиб, фаолият 
қилиб турган идорамиз ички ва ташқи 
томонини  обод ва гузал қилишга  эъ-

тибор қаратдик. Ноҳия ҳукумати  Ра-
иси муҳтарам Файзуллозода З.Х.нинг 
беминнат кӯмаги ва ҳидояти ва 
ӯзимизнинг ички имкониятларимиз 
асосида, ҳар бир ходимимиз ғайрат 
ва ҳаракати, ҳиммати билан Суд идо-
расининг барча иш хоналари жорий 
таъмирдан сифатли қилиб чиқарилди. 
Натижада сиз кӯриб турганингиздек, 
чиройли ва замонавий тус олди. Суд 
идораси олд қисми, бизга ажратилган   
ерга газон ётқизиб, атрофига садбарг, 
атиргул ва бошқа мавсумий гуллар 
экиб, чиройли гуллик панжаралар 
билан беркитилди.Бу бизнинг  Тин-
члик ва миллий бирлик байрамининг 
22 йиллигига муносиб совғамиздир. 
Қолаверса, 2021 йил севимли  Тожи-
кистонимиз давлат мустақиллигининг  
30 йиллик улуғ байрамига қилаётган 
ободончилик ишларимизнинг бир 
қисмидир. Ниятларимиз улуғ, бундай 
ободончилик ишлари даврама-давра 
амалга оширилаверади”,-дейди биз 
билан суҳбатда ноҳия Суди Раиси 
муҳтарам  Мамарасулзода  Саиджа-
фар Мамарасул.

Шуни ҳам таъкидлаш лозимки, 

ноҳия Суди Раиси муҳтарам  Мама-
расулзода  Саиджафар Мамарасул 
то бу вазифага келгунича  Қубодиён 
ноҳиясида  9 нафар  Суд раиси 
фаолият юритган. Мамарасулзо-
да  Саиджафар Мамарасул ӯнинчи 
Суд раиси ҳисобланади.   Мазкур 
Суд идорасини қурдирган собиқ 
Суд раиси  С.Зарипов айни кунлар-
да  нафақада, кексалик гаштини 
сурмоқда. Муҳтарам С.Зарипов ва 
қолган  шу мӯътабар даргоҳда ишлаб 
кетган собиқ раислар ноҳияга келиб, 
ушбу обод ва гулгашт майдон ва иш 
ҳужраларини  кӯришса,  ҳаяжонга 
тушиши шубҳасиз. Яна хаёлларидан 
қандай фикрлар ӯтаркан, билмадим ? 

Муҳтарам  Суд раисининг бу та-
шаббуси  ноҳия барча муассиса ва 
ташкилотларига ӯрнак ва намуна 
бӯлмоғи керак. Ҳар бир  ташкилот 
раҳбари, ходими ӯзи ишлаб тур-
ган жой атрофини обод ва гулгашт 
қилишга масъулдир.Ноҳия марка-
зи қиёфаси чиройли ва обод бӯлса, 
қанчалиқ яхши!

                                                                                                         
Муҳаммад Исо

ОБОДОНЧИЛИККА НИМА ЕТСИН?


